
„Egy gyerekkel Bartókot hallgattatni nem okos dolog”
Interjú Lázár Zsigmond zenésszel n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 38. szám    2016. október 5.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

3,2  millió NEM a kvóta ellen
A népszavazáson részt vevők 98,3 

százaléka, 3 233 536 ember utasítot-
ta el a bevándorlók kényszerbetele-
pítését. Érden 42,5 százaléka ment el 
voksolni a választásra jogosult fel-
nőtteknek, közülük 98,5 százalék 
mondott nemet a kötelező kvótára. T. 
Mészáros András polgármester hét-
főn azt mondta, hogy soha még kor-
mány mellett nem állt ekkora támo-
gatás, és megköszönte a megjelené-
sét annak a több mint huszonkétezer 
érdi polgárnak, aki vasárnap úgy 
döntött, hogy elmegy a népszavazás-
ra, függetlenül attól, hogy hogyan 
szavazott. A vasárnapi kvótanépsza-
vazás elérte a célját, Magyarország 
döntött – értékelt Orbán Viktor hét-
főn, napirend előtt a parlamentben. 
A miniszterelnök szerint a népsza-
vazás volt az egyetlen becsületes 
megoldás arra, hogy a magyarok 
döntsenek arról, kik élhetnek az or-
szág területén.  n 7. oldal

Itt az új diákpolgármester

Szeptember 30-án ismét szavazhattak az Érden tanu-
ló diákok arról, hogy a következő egy évben kik képvi-
seljék őket és döntsenek a tízmillió forintos költségve-
tés felhasználásáról. Az új diákpolgármester Urbán 
Jonatán, a Kós Szakképző diákja lett.  n 3. oldal

Közgyűlési összefoglaló

Európában is egyedülálló kerékpárút épülhet, elkez-
dődik az Alispán utcában a régi IPOSZ-székháznak a 
felújítása, ahová a Tankerületi Központ költözhet. Épí-
tészeti nívódíj pályázat kiírásáról döntöttek és alapít-
ványokat is támogattak a képviselők.  n 6. oldal

Sokat érő győzelem

31–30-ra győzött az ÉRD női kézilabdacsapata az FTC-
RailCargo Hungaria ellen az NB I 4. fordulójában! Sza-
bó Edina gárdája remek játékkal szerzett nagy skal-
pot. A lányok hősiesen küzdöttek, Janurik Kinga telje-
sítménye egészen fantasztikus volt.  n  21. oldal

40
43

09

Öntözéstechnikai

és Barkács szaküzlet
2030 Érd, Riminyáki út 49.

– Gellért utca sarok

innnfo@boroszlan.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil: 0620/983-5948
E-mail: info@bauvill.com

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás  
Egyesület Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15–20 óra között  
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-
313-as telefonszámon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-
as telefonszámon.

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00. 
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00. 
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00–11.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,  
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105;  
E-mail: cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Ifjúsági Önkormányzati Választás 2016

Urb án Jonatán lett a diákpolgármester
Szeptember 30-án ismét szavazhattak az Érden 
tanuló diákok, annak érdekében, hogy a követ-
kező egy évben ki képviselje őket és osszon be 
tízmillió forintot, ami teljes mértékben az érdi is-
kolások céljait és jövőbeni elképzeléseit szolgálja.

A választás múlt pénteken 
8 órakor kezdődött az isko-
lákban. A névjegyzékben 
1432 diák-választópolgár 
szerepelt. A szavazásra jo-
gosultak közül 1240 tanuló 
adta le szavazatát. Ez az ösz-
szes választó 87 százaléka.

Az iskolákban az ered-
ményt szavazatszámláló bi-
zottságok állapították meg. 
A leadott érvényes szavaza-
tok számát jelöltenként be-
szorozták a szavazásra jo-
gosultak létszámából kép-

zett szorzószámmal. Ennek 
tükrében Urbán Jonatán, a 
Kós Károly Szakképző Isko-
la diákja nyerte az Ifjúsági 
Önkormányzat polgármes-
ter-választását. A rendésze-
ti szakon tanuló, 11. osztá-
lyos fiatalember 895 szava-
zatot kapott. Kihívói, a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
um diákja, Fodor Enikő 853 
szavazatot, Iván Réka, a 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kola és Gimnázium tanulója 
pedig 806 szavazatot ka-

pott. Ők mindketten diák-al-
polgármesteri tisztséget 
láthatnak el a következő 
egy évben.

A képviselőjelöltek közül a 
súlyozott szavazatok alapján 
a diákképviselők a követke-
zők lettek: Pató Patrícia 
(VMG): 911 szavazat, Balázs 
Bence (VMG): 888 szavazat, 
Tekauer Patrik (Gárdonyi): 
884 szavazat, Sróka Tímea 
(VMG): 851 szavazat és Lepp 
Tamás Márk (Gárdonyi): 
845 szavazat.

T. Mészáros András pol-
gármester személyesen 
gratulált az új diákpolgár-
mesternek, diák-alpolgár-
mestereknek és a diákkép-
viselőknek. Reményét fejez-
te ki, hogy a most megvá-
lasztott testület hasonló lel-

kesedéssel és odaadással 
végzi majd munkáját, mint 
elődeik.

Tomka Lilla leköszönő di-
ákpolgármester megköszön-
te az önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal és az is-
kolák támogatását. Megkö-
szönte, hogy ilyen nagy fele-
lősséget bíztak rájuk, s kö-
szönetet mondott a lehetősé-
gért.

Az új diákpolgármester, 
Urbán Jonatán kissé megil-
letődötten nyilatkozott, de 
háláját fejezte ki a lehetősé-
gért, amit diáktársaitól ka-
pott. Úgy értesült, hogy so-

kan szavaztak rá a VMG-ből, 
aminek véleménye szerint az 
lehet az oka, hogy a testvére 
is és sok általános iskolai 
barátja is oda jár. Ennek el-
lenére nem hitt az eredmény-
hirdetés előtt abban, hogy 
nyerhet. Azt az egyet sajnál-
ta, hogy a Kósból rajta kívül 
más nem jutott be a testület-
be, de hisz a konstruktív 
munkában. 

A két diák-alpolgármester 
sem volt szomorú az ered-
mény miatt, mindketten po-
zitívan tekintenek a követke-
ző egy évre.

n Nyilas HajNi

Példátlan lehetőség
Kissé szomorkásan, mégis vidáman búcsúzott az első Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat. Mandátumuk ugyan az új választási 
eredmények kihirdetésekor lejárt, valamennyien úgy nyilat-
koztak, hogy eddigi életük egyik legmeghatározóbb éve 
van mögöttük. Gregor Alexandra leköszönő diák-alpolgár-
mester elmondta, hogy megtanultak felelősen, mások érde-
keit is figyelembe véve dönteni. Véleménye szerint a város 
önkormányzata Érd történetében példátlan lehetőséget 
adott az érdi diákság kezébe, aminek igyekeztek a lehető 
legteljesebb mértékben megfelelni.

A leköszönő grémium a Főtéren egy időkapszulát helyezett a földbe 
és fát ültetett, amit egy emléktáblával zártak le  (Fotó: Boros Sándor)

A két polgármester és az új diákképviselők (Fotó: Boros Sándor)

Méretre gyártás1.752Ft/m2-től
T20 trapézlemez
téglabarna színben
raktárról:
2m-es:3.900Ft/db
3m-es:5.850Ft/db

Trapézés cserepes lemezgyártás egyedi igények szerint!

Cserélje régi tetőjét
könnyű cserepes lemezre!

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu
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grácia ALAKFORMÁLÓ | SZALON

Minden ami alakformálás!
Szolgáltatásaink:

| Hypoxitrainer L 250 | Galileo 2000 | Body Roll

| Ultratone-Ultraface | Ergoline álló szolárium

| Aromaterápiás testfáslizás | Visszeres testfáslizás

| Aromakrémes testtekercselés | Iszapos testfáslizás

| Parafinos kézápolás | Infraszauna | Cardio edzőterem

2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán stny. 6.

Telefon: 06 20/479 7681 | 06 20/479 7677 | www.gracia-alakformalo.hu
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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„Egy gyerekkel Bartókot hallgattatni nem okos dolog”

A K i mit tud?-tól a Zártosztályig
Kisdiák kora óta zenél. Játszott rockbandában, 
hegedült nótákat Nádasdy Ádámmal, szerzett 
zenét színdarabokhoz, kísért néptáncegyüttest. 
Gyermekoperát még nem komponált, talán ez 
lesz a következő munkája. Lázár Zsigmonddal 
beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Hogyan került kapcso-
latba a zenével?

– Dunaújvárosi születésű 
vagyok, szüleim a helyi ze-
nei általános iskolába írat-
tak. Édesapám maga is ját-
szott hangszeren, trombi-
tált. Nagyon jó érzéke volt a 
zenéhez; emlékszem, az 
NDK-ból hozott egy elektro-
mos harmóniumot, a sza-
badidejében odaült elé, 
prüntyögött pár ismert dal-
lamot, és alápakolta a har-
móniákat. Ő volt az, aki azt 
mondta, menjek zenei pá-
lyára. Anyukám bevitt vala-
mikor augusztusban az is-
kolába, hogy szeretne be-
íratni a zenei tagozatra. 
Közölték vele, hogy a felvé-
telit már májusban megtar-
tották, az osztálylétszám is 
megvan, szerencsére fel-
ajánlotta az igazgatónő, 
hogy a pont bent tartózkodó 
énektanár meghallgat. En-
nek eredménye az lett, hogy 
harminc helyett harminc-
egy fővel indult a zenei tago-
zatos első osztály. Innentől 
egyértelmű volt, hogy vala-
mi közöm lesz a zenéhez.

– Milyen hangszerrel indult?

– Hegedűvel, bár én zon-
gorázni szerettem volna. 
Másodiktól kötelező volt 
hangszert választani; a zon-
gora szakon nagyon sokan 
voltak, a tanárom pedig kö-
zölte, hogy igazi hegedűs 
kezem van, így aztán ma-
radt a hegedű. Különleges 
osztály voltunk egyébként, 
harmincan végeztünk nyol-
cadikban, és huszonhár-
munknak van diplomája, 
ami azért egy általános is-
kolai osztályt tekintve rit-
kaságszámba megy.

– Otthon voltak közös ze-
nélések? 

– Ez nem volt jellemző, bár 
apám próbálkozott azzal, 
hogy énekel nekem, de olyan 
rossz hangja volt, hogy in-
kább megkértem, fütyüljön 
– azt kristálytisztán tudott. 
Tehát ő fütyült, én meg ze-
néltem. Az általános iskola 
elvégzése után felvettek a 
konziba (zeneművészeti 
szakközépiskola – a szerk.), 
de alig két évig jártam oda. 
Nagyon zűrös időszak volt ez 
az életemben, akkoriban 
halt meg az édesapám. Végül 
Dunaújvárosban érettségiz-
tem, és ott kerestem állást is, 
méghozzá olyat, ami nem ve-
szi igénybe túlságosan a ke-
zeimet, hiszen folyamatosan 
zenéltem. A dunaújvárosi 
vasműben voltam vonalvizs-
gáló: ha valamelyik telefon-
vonal elromlott, meg kellett 
néznem, rendszerhibáról 
van-e szó, és szükség esetén 
kiadnom a munkát a szere-
lőknek. Ez 1982–83 táján 
volt, akkoriban még tizenhá-
romezren dolgoztak a vas-
műben.

– Ekkor jelentkezett a Ki 
mit tud?-ba is. Hogy jött az 
ötlet?

– Volt – sőt, a mai napig is 
van – Dunaújvárosban egy 
néptáncegyüttes, a Vasas. 
Ugyanabba a presszóba jár-
tak a táncosok próba után 
ejtőzni, ahova én, aki akko-
riban egy helyi rockegyüt-
tesben játszottam. Tudni 
kell, hogy a gimnázium mel-
lett Győrbe is jártam, népze-
nei tanfolyamra, a volt hege-
dűtanárom unszolására. 
Muzsikáséktól, illetve Hal-
mos Bélától tanultunk. Ez 
volt akkoriban az első és 
egyetlen ilyen képzés – sze-

rettek volna minél több tánc-
házat csinálni, de ehhez 
olyan zenészek kellettek, 
akik beszélik ezt a nyelvet. 
Visszatérve a presszóra, ott 
összeismerkedtem a Vasas 
néptáncegyüttes vezetőjé-
vel, Szögi Csabával – ma a 
Közép-Európa Táncszínház 
igazgatója –, aki pont engem 
keresett: hallotta, hogy van 
egy fiú, aki részt vett a győri 
képzésben. Alapítottunk egy 
zenekart, és együtt dolgoz-
tunk a néptáncegyüttessel. 
Szögi Csaba volt az, aki az 
egyik próba után unszolt, je-
lentkezzem a Ki mit tud?-ra. 
Nem akartam, de végül azt 
mondtam: ha kitölt egy je-
lentkezési lapot, elindulok. 
Bejutottam az országos dön-
tőbe, második lettem. A vé-
gén már összevontak kate-
góriákat, furcsa dolgok jöt-
tek ki belőle: a pécsi Szélki-
áltó együttes szembe került 
a szintén pécsi Figurina 
bábegyüttessel, „egyéb” 
címszó alatt, ami addig nem 
létezett. Ez azért volt fara-
muci helyzet, mert jó have-
rok voltak, a Szélkiáltó csel-
listája a Figurina produkció-
jához zenei kíséretet szol-
gáltatott. A döntőben szem-
besültek azzal, hogy ellenfe-
lek lettek. Én népzene kate-
góriában indultam, ebből lett 
a végén hangszeres zene.

– Ez a második helyezés bi-
zonyára megdobta a pályáját.

– Hogyne! Akkoriban csu-
pán két tévécsatorna volt, a 
kettesen ráadásul csak hé-
be-hóba volt adás, a Ki mit 
tud?-ot mindenki nézte. A 
vasműben sportállást kap-
tam – azaz állományban to-
vábbra is ott voltam, de már 
nem járta be naponta dolgoz-
ni –, aztán egy év múlva fel-
jöttem Pestre. Igaz, Dunaúj-
város nincs olyan távol Bu-
dapesttől, mégis, ez nagyon 
nagy lépés volt. Rengeteg 
együttesnél játszottam, szin-
te minden este, volt, hogy 
több fellépésem is volt egy 
nap. Nagyon szép időszak 
volt ez az életemben, csak 
nagyon rövid ideig tartott: 
egy év múlva elvittek kato-
nának. Akkoriban még más-
fél év volt a sorkatonai szol-
gálat. Hát, nem szerettem… 
Zenélésre nem nyílt módom, 
de legalább volt időm gondol-
kozni azon, merre tovább. 
Számtalan ambícióm volt, és 
sokáig nem tudtam, merre 
induljak. Jó tanuló voltam 
végig, majdhogynem kitűnő; 
kezdetben gondolkoztam az 
orvosi pályán, de akkor fel 
kellett volna adnom a zenét. 
Ha viszont zene, akkor mi 
lesz a tudománnyal? Végül 
egy öszvérszakot választot-

tam: a matematika–énekta-
nárit Pécsett.

– Azt mondják, a matema-
tikai és a zenei érzék valami-
lyen rokonságban áll egy-
mással…

– Ezzel a kijelentéssel 
azért óvatosan bánnék. Ta-
pasztalataim szerint a kivá-
ló zenei tehetséghez nem 
párosul matematikai, in-
kább fordítva: a jó matemati-
kai képességgel megáldott 
emberek közt nagyon sok 
tehetséges zenész van. Egy 
biztos: mindkét képesség 
irányítása ugyanahhoz az 
agyi régióhoz tartozik. Visz-
szatérve a főiskolai évekhez, 
párhuzamosan a tanárkép-
zővel elvégeztem a zeneszer-
ző szakot is a pécsi konzi-
ban. Summa cum laude dip-
lomáztam, ott tartottak a 
zenei tanszéken zeneelméle-
tet és partitúraolvasást taní-
tani.

– Mi lett a matematikával?

– Megmaradt örök szere-
lemnek. Egyébként most ta-
nítok matematikát félállás-
ban egy fővárosi alapítványi 
iskolában, ahova 14–23 év 
közötti, problémás fiatalok 
járnak. Emellett nagyon so-
kat dolgozom színházakban; 

„Furcsa még nekem ez a kertvárosi lét: most először lakom kertes házban”
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1995 óta körülbelül hetven 
előadás zenéjét írtam vagy 
voltam zenei vezetője, illetve 
közreműködője. Iszonyatos 
mennyiségű munka, nem kis 
nyomás alatt.

– Hogy születik meg egy 
darab zenéje?

– Van egy világ, amibe a 
rendező beleálmodja a dara-
bot. Ennek az illúzióját kell 
megteremteni. A rendezőnek 
természetesen megvan az 
elképzelése arról, mit sze-
retne látni, hallani a színpa-
don, így a zene, a díszlet és a 
jelmez a vele való közös 
munka eredménye.

– Min dolgozik jelenleg?

– A szombathelyi bábszín-
ház egyik előadásán. Még a 
kezdeteknél járunk, csak 
most fogom elolvasni a szö-
vegkönyvet.

– Nem ez az első alkalom, 
hogy bábszínházi darabon 
dolgozik. Más felnőtt közön-
ségnek dolgozni, mint gyere-
keknek?

– Igazából nem. Persze at-
tól nem lehet eltekinteni, 
hogy egy gyermek még mást 
képes befogadni, mint egy 
felnőtt. Hogy a XX. század – 
de akár a romantika – zené-
jét értő módon hallgassa és 
élvezze valaki, ahhoz meg 
kell érni. Nincs olyan gye-
rek, aki ne szeretné a Kis éji 
zenét, a Török indulót vagy 
a Négy évszakot, de tizen-
négy éves gyerekkel mond-
juk Bartókot hallgattatni 
nem okos dolog – azt a ha-
tást érjük csak el, hogy egy 

életre menekülni fog a kor-
társ zenék elől. Persze, tu-
dom, hogy sok gyerek nyol-
cadikban tanul utoljára ze-
nét, és ha akkor nem nyom-
ják le a torkán, lehet, hogy 
életében nem hall Bartókot. 
De gondoljunk bele abba is, 
hogy maga Bartók is hu-
szonöt-huszonhat éves volt, 
amikor megtalálta a saját 
hangját, és A fából faragott 
királyfi bemutatója előtt 
már készen voltak a cikkek, 
hogy Bartóknak új foglalko-
zás után kéne néznie, az 
első brácsista kottájára pe-
dig rá van írva, hogy hangol-
ni teljesen felesleges és ér-
telmetlen… Kérdem én: ha 
tehetséges zenészek is így 
viszonyultak Bartókhoz, mit 
várjunk a gyerekektől?

– Mint a dunaújvárosi 
rockegyüttes egykori tagja, 
hogyan áll a rockzenéhez?

– Nagyon jól, a mai napig 
is játszom egy hibrid formá-
cióban, Zártosztály a neve. 
Az EDDA volt zenészei alkot-
ják, kiegészülve az Irigy 
Hónaljmirigy énekesével. Itt 
billentyűs vagyok. A Zárt-
osztály két és fél éve koncer-
tezett először, eljutott hoz-
zám az infó, hogy billentyűst 
keresnek. Pont volt három-
négy hét, mikor bele is fért 
az életembe a dolog, így fel-
hívtam őket. Pont jókor je-
lentkeztem: találtak ugyan 
billentyűst, ő azonban a tele-
fonom előtt pár perccel visz-
szamondta. Így lettem tagja 
a Zártosztálynak. Persze 
hegedűvel is nagyon sok ze-
nekarban közreműködöm, 
és sokszor hívnak stúdiófel-
vételekre is.

– Ami a zenehallgatást ille-
ti, mindenevő? 

– Ez nem jó szó. Inkább 
műfajfüggetlen. Bármit szí-
vesen meghallgatok. Az au-
tóban van AC/DC és Händel 
is. Otthon viszonylag kevés 
zenét hallgatok – mivel ez a 
foglalkozásom, nagyon fel-
értékelődik a csend. Van egy 
másfél éves kislányom, vele 
nagyon sok gyerekdalt hall-
gatok, főleg Kalákát. És 
Louis Primát – ő 
énekelte többek 
közt a Buona sera, 
signorina című 
számot –, és tánco-
lunk a zenére. 
Olyasmit hallga-
tunk együtt, amire 
jól lehet mozogni.

– A felesége is zenél?

– Zenész csa-
ládból származik, 
játszik is egy tan-
g ó z e n e k a r b a n , 
egyébként pedig 
jogász. A kislá-
nyunk születése 
után költöztünk 
Érdre; szerettük volna, ha 
nem a benzinfüstös pesti 
belvárosban nő fel. Van egy 
nagyfiam, ő már huszon-
nyolc éves, pszichológus. Ő 
is zenél, gitározik. Furcsa 
még nekem ez a kertvárosi 
lét: most először lakom ker-
tes házban. Ez nekem elég 
komoly váltás, hiszen a kert 
kötelezettségekkel is jár, a 
fővárosba pedig vonattal 
közlekedem. Ez ugyan néha 
több órát is elvesz az éle-
temből, viszont jó hazatérni 
a fővárosi nyüzsgésből, for-
róságból.

– A munkásságára vissza-
térve: színészként is játszott 
színpadon, illetve filmekben. 
Milyen szerepek voltak ezek?

– Az Úri muriban én voltam 
az, aki egy kicsit kiment he-
gedülni, majd Stohl András 
képen vágott, és visszavonul-
tam a zenekari árokba. Ami a 
filmet illeti, a Richter Gedeon 
életéről szóló filmben egy 
olasz kávézóban tűnök fel 
egy villanásra, és egy fran-

cia–magyar koprodukcióban 
játszom hegedűtanárt. Ezt 
most mutatják majd be.

– A hegedűvel kapcsolatos 
szerepek érthetőek, de hogy 
jött az olasz kávézó? 

– Viccből regisztráltam 
egy castingcégnél, és jött egy 
megkeresés, hogy elvállal-
nék-e egy pár mondatos olasz 
szerepet. Nekem kellett meg-
alkotnom azt a pár mondatot 
is, amiben az angol–olasz 
szakos Nádasdy Ádám nyel-
vész segítségét kértem. Vele 

egyébként együttműködtem 
egy nagyon különös produk-
cióban: Ádám és a lánya, Vil-
ma nótákat énekelt, én pedig 
egy zongoristával kísértem 
őket. Ez egyben kultúrtörté-
neti műsor is volt: Ádámék 
felidézték a kor szellemét is. 
Mikor megkeresett, gondol-
tam, hogy ha valami bizarr, 
hát Nádasdy Ádámmal egy 
nótaest minden bizonnyal az 
– végül nagy siker lett. Na-
gyon szerencsésnek tartom 
magam, hogy egy ilyen kali-
berű emberrel együtt dolgoz-
hattam pár alkalommal. A 
Pepita Ofélia – ma már sajnos 
nincs meg – a budapesti értel-
miség zarándokhelyévé vált 
a fellépések idejére, és min-
dig telt házunk volt. Egy nó-
taestre készültünk ugyan, de 
tizenhárom-tizennégy lett 
belőle.

– Nem lesz folytatás? 

– Nem hiszem, hogy Ná-
dasdy Ádám ebben gondol-
kodna, és nekem is megvan-
nak a magam munkái. A kö-
zelmúltban zenészként dol-
goztam néhány bemutatón; 
Nyáry Krisziánnal és Ko-
váts Krisztával csináltunk 
egy műsort, Huzella Péter-
rel most vettünk fel egy ’56-
os témájú lemezt, és van egy 
férfi kar is, ahol karnagy va-
gyok és hetente fellépünk, és 
a bábszínháznak is dolgo-
zom, mint már említettem.

– Jövőbeli tervei, vágyai?

– Van egy drámaíró bará-
tom, Egressy Zoltán. Vele 
tervezgetjük, hogy írunk egy 
gyerekoperát. Hogy miről 
szól majd, az még titok.

A Zártosztályt az EDDA volt zenészei alkot-
ják, kiegészülve az Irigy Hónaljmirigy éne-
kesével. Lázár Zsiga ebben a formációban 
billentyűsként vesz részt (Fotó: Török Hajni)
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Közgyűlési összefoglaló

Eur ópában is egyedülálló kerékpárút épülhet
Október 10-én elkezdődhet az Alispán utcában a 
régi IPOSZ-székháznak a felújítása, ahová vár-
hatóan karácsony után beköltözhet a KLIK Érdi 
Megyeközponti Tankerülete. Többek között erről 
is döntöttek szeptember 29-én Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának képviselői. Az ülésen 
döntés született arról is, hogy a város azt a kon-
cepciót támogatja, hogy az érdi és a százhalom-
battai téglagyár között a Duna fölött egy hídon 
át vezessen a kerékpárút.

A Modern Városok program 
keretében városunkban terve-
zett kerékpárút-hálózat fej-
lesztésére vonatkozóan elké-
szültek a megvalósításhoz 
szükséges dokumentumok. Az 
Eurovelo6 elnevezésű európai 
uniós program keretében pá-
lyázik ugyanis Érd, Nagyté-
tény és Százhalombatta egy 
olyan kerékpárút megépítése 
érdekében, amely a három te-

lepülést kötné össze, de kom-
pon keresztül egészen a Cse-
pel-szigetig vezetne, később 
pedig a Balatonig is el lehetne 
jutni rajta két keréken. A meg-
valósításra korábban négy 
terv született, ami közül a kép-
viselők egyhangúlag úgy dön-
töttek, hogy azt a verziót vá-
lasztják, amiben az érdi és a 
százhalombattai téglagyár 
között a Duna fölött egy hídon 
vezetne a kerékpárút.

Tankerületi Központ
Három járás ötven intézmé-
nyét irányítja jövő januártól 
az Érdi Tankerületi Köz-
pont. A megnövekedett fel-
adatok ellátása végett a nyár 
végén az önkormányzat 
megvásárolta az Alispán ut-
cai IPOSZ-székházat, amit a 

Modern Városok program 
keretében fel kíván újítani 
annak érdelében, hogy a kor 
színvonalának megfelelő, 
45–50 fő részére alkalmas, 
ergonomikus irodai munka-
hely kerüljön kialakításra. 
Az épület funkcionális átépí-
tésén túl energiahatékony-
sági felújítást is végeznek. A 
felújítás és átalakítás során 
kicserélik a külső nyílászá-

rókat, hőszigetelik és vakol-
ják a homlokzatot, irodákat 
és szociális helyiségeket 
alakítanak ki, kicserélik a 
hideg- és melegburkolato-
kat, valamint sor kerül az 

elektromos és épületgépé-
szeti rendszerek átépítésére 
is, ahogy a tetőszerkezet hő-
szigetelésére is. A megnöve-
kedett dolgozói létszám 
okán a telken belül parkoló-
helyeket alakítanak ki.

Építészeti nívódíj
Döntöttek az Érdi Építészeti 
Nívódíj pályázat kiírásáról. 
Az Érdi Építészeti Nívódíj 
azoknak a tervezőknek ado-
mányozható, akik városépí-
tészeti alkotásukkal közre-
működtek az épített környe-
zet alakításában, hozzájárul-
tak a városban létesült épüle-
tek építészeti színvonalának 
emeléséhez. Az Érdi Építé-
szeti Nívódíj pályázati eljárás 
útján adományozható.

Intézményi  
Gondnokság

A közgyűlésen döntöttek a 
2016. évi költségvetésről szó-
ló önkormányzati rendelet 
módosításáról, javaslatot fo-
gadtak el a praxisjog gya-

korlásához történő hozzájá-
rulásról a fogorvosi alapellá-
tás biztosítása érdekében és 
dr. Szabóné Matics Mária 
Zsuzsannát választották az 
Intézményi Gondnokság in-
tézményvezetőjének.

Alapítványi 
támogatások
Alapítványokat támogatott a 
leköszönő Ifjúsági Önkor-
mányzat. A búcsúzó testület 
utolsó döntését a közgyűlés 
egyhangúlag támogatta, 
aminek értelmében összesen 
3 280 000 forinttal támogat-
ták a három érdi középiskola 
alapítványait és az Emberi 
Hang Alapítványt. Az összeg 
az iskolai könyvtárak könyv-
vásárlására, informatikai 
eszközök felújítására, vásár-
lására, iskolai berendezések 
bővítésére fordíthatók, illet-
ve az Emberi Hang Alapít-
vány esetében élelmiszercso-
magok kiszállításra és me-
leg ételosztásra a rászoruló 
családok részére.
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Köszönet az elődöknek
Az elmúlt egy esztendőben bebizonyosodott: 
jól döntöttünk az Ifjúsági Önkormányzat lét-
rehozása tekintetében. Azok a fiatalok, akik 
elsőként megkapták a bizalmat diáktársaiktól, 
jól éltek a demokrácia adta lehetőséggel, és 
azzal is, amit a közgyűlés által biztosított költ-
ségvetési keret számukra megnyitott – hang-
súlyozta múlt heti sajtótájékoztatóján T. Mé-
száros András. Mint a polgármester elmondta, 
az egyéves tapasztalatok azt mutatják, a fiata-
lokban erősödött a demokrácia tisztelete, fe-
lelősen tudtak határozni pénzkérdésekben, és 
döntéseik diáktársaik javára szolgáltak.

– Büszkék vagyunk arra, hogy volt lehetősé-
günk létrehozni és van lehetőségünk működ-
tetni az Ifjúsági Önkormányzatot, és reméljük, 
hogy öt–tíz év múlva is elmondhatjuk, hogy 
kezdeményezésünk sikeres volt. A közgyűlés 
és a magam nevében köszönöm azon fiatalok 
munkáját, akik az első esztendőben ismeret-
lenül, a mély vízbe ugorva elvállalták az Ifjúsá-
gi Önkormányzat feladatait, és bízunk abban, 
hogy hozzájuk hasonlóan felelős és jó képes-
ségű fiatalok követik őket a diákpolgármeste-
ri, -alpolgármesteri és -képviselői székben – 
zárta szavait T. Mészáros András. Á. K.

Az érdi és a százhalombattai téglagyár között a Duna fölött egy hí-
don vezetne a kerékpárút

Az Emberi Hang Alapítványt is támogatta az Ifjúsági Önkormány-
zat. A szerződést Paróczai Zoltánné, a Habilitációs Központ vezetője 
(balra) és Tomka Lilla leköszönő diákpolgármester (jobbra) írta alá a 
közgyűlésen

A Mediaworks 
megvette a PLT-t
A Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság (NMHH) és a 
Gazdasági Versenyhivatal 
(GVH) engedélyével a Me-
diaworks Hungary Zrt. (Me-
diaworks) szeptember 30-án 
megvásárolta a Pannon La-
pok Társasága Kft.-t (PLT).
A PLT és a Mediaworks 
együtt közel 25 milliárdos ár-
bevétellel és csaknem 1150 
munkavállalóval fog rendel-
kezni. A felvásárlással létre-
jött új csoport tizenkét me-
gyében (Bács-Kiskun, Bara-
nya, Békes, Heves, Komárom-
Esztergom, Jász-Nagykun-
Szolnok, Somogy, Tolna, Fe-
jér, Vas, Veszprém, Zala) van 
jelen megyei lapokkal. Emel-
lett a cég három országos 
napilapot (Nemzeti Sport, Vi-
lággazdaság, Népszabad-
ság) ad ki, valamint magazin-
portfólió és digitális média-
termékek tulajdonosa.
A megyei lapok adják majd a 
csoport legnagyobb bevéte-
li forrását, annak több mint 
50 százalékát. A mai naptól 
kezdve a PLT–Mediaworks 
Lapok eladott példányszá-
mának körülbelül 75 százalé-
kát a megyei lapok teszik 
majd ki.

Avarégetés
A helyi rendelet szerint ősz-
szel, kizárólag október 15. és 
november 30-a között lehet 
a kerti hulladékot elégetni. Ez 
alól kivétel Érd Felső-Parkvá-
ros M7 autópályán túli terüle-
te, mert itt egész évben tilos 
az avar égetése. Az avarége-
tést az önkormányzat hely-
színi szemlével ellenőrizheti, 
illetve lakossági bejelentés 
alapján is eljárhatnak az ille-
tékesek. A helyi rendelet 
megszegése 50 000 Ft hely-
színi bírsággal sújtható.

Helyreigazítás
Az Érdi Újság 36. számában 
valótlanul állítottuk, hogy dr. 
Havasi Márta sajtótájékozta-
tóján azt mondta: „veszé-
lyesnek tartja, hogy nagy 
számban érkezhetnek ide-
gen kultúrát képviselő me-
nekültek Európába”. A való-
ság ezzel szemben az, hogy 
a képviselő azt nyilatkozta: 
„az ténykérdés, hogy a me-
nekültkérdés fontosságát 
egyetlen baloldali párt sem 
vitatja és ebben folyamato-
san polémia zajlik”.

HÍRHASÁB
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Győ ztek a nemek a népszavazáson
A népszavazáson részt vevők 98,3 százaléka, 
3 233 536 ember utasította el a bevándorlók 
kényszerbetelepítését. Érden 42,5 százaléka ment 
el voksolni a választásara jogosult felnőtteknek, 
közülük 98,5 százalék mondott nemet a kötelező 
kvótára.

T. Mészáros András pol-
gármester hétfőn azt mond-
ta, hogy soha még kormány 
mellett nem állt ekkora tá-
mogatás. Az érvényesen sza-
vazók 98,3 százaléka, 
3 233 536 ember mondott ne-
met arra, hogy „az Európai 
Unió az Országgyűlés hoz-
zájárulása nélkül is előír-
hassa nem magyar állam-
polgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepíté-
sét”. A polgármester ugyan-
akkor sajnálta, hogy a refe-
rendum jogilag érvénytelen 
lett, mert csak a választók 
43,31 százaléka járult az ur-
nákhoz, míg az érvényesség-
hez 50 százalék + 1 érvé-
nyes szavazat kellett volna. 
Annak viszont örült, hogy az 
érdiek hasonlóan teljesítet-
tek, mint az országos átlag, 
hiszen 42,55 százalék volt a 
részvételi arány. 

T. Mészáros András meg-
köszönte a megjelenését an-
nak a több mint huszonkét-
ezer embernek, aki vasár-
nap úgy döntött, hogy el-
megy a népszavazásra, füg-
getlenül attól, hogy hogyan 
szavazott. 

– A kampányunk jó han-
gulatú volt, minden esetben, 
amikor az emberekkel talál-
koztam, akár az utcán, akár 
a piacon vagy a művelődési 
központban, valamennyien 
meg voltak győződve arról, 

hogy nem szabad hagyni a 
betelepítést – magyarázta a 
polgármester. Arról, hogy 
miért nem érte el az 50 szá-
zalékos küszöböt a részvéte-
li arány, T. Mészáros András 

úgy vélekedett, hogy az em-
berek nem érezték közvetlen 
a bőrükön a tétet.

– Régen volt már Őszöd, 
régen volt már, amikor a 
Keleti pályaudvarnál gyü-
lekeztek a migránsok. 
Ahogy rend lett az ország-
ban, úgy az emberek már 
nem érezték olyan fontos-
nak, hogy elmenjenek a 
népszavazásra – mondta. A 
magyar választópolgárok 

ugyanakkor egységeseb-
ben foglaltak állást, mint 
1997-ben, amikor a NATO, 
vagy 2003-ban, amikor az 
EU-s tagságunkról kellett 
dönteni. Az előbbi esetben a 
résztvevők 85 százaléka 
(3 344 131 fő), az utóbbiban 
84 százaléka (3 056 027 fő) 
támogatta a belépést, mi-
közben a részvételi arány 
49, illetve 45,5 százalék 
volt. Azaz többen mondtak 
nemet a kvótára, mint igent 
az Európai Unióra.

A vasárnapi kvótanépsza-
vazás elérte a célját, Ma-
gyarország döntött – érté-
kelt Orbán Viktor minisz-
terelnök hétfőn, napirend 
előtt a parlamentben.

– A cél az volt, hogy tiszta 
vizet öntsünk a pohárba, 
tisztázzuk, mit akarnak a 
magyarok a tömeges migrá-
ció ügyében – mondta a kor-
mányfő, jelezve, hogy több 
mint 3 millió 282 ezer ember 
ezt elutasította. A minisz-
terelnök szerint a népszava-
zás volt az egyetlen becsüle-
tes megoldás arra, hogy a 
magyarok döntsenek arról, 
kik élhetnek az ország terü-
letén.

Orbán Viktor napirend 
előtt kijelentette: vannak, 
akik megpróbálják semmibe 
venni 3,3 millió ember aka-
ratát, szerinte azonban 
egyetlen becsületes magyar 
választott képviselő sem 
hagyhatja, hogy ezt az aka-
ratot bárki felülírja.

A miniszterelnök végül be-
jelentette: közjogi értelem-
ben ugyan nem kötelezi az 
Országgyűlést a népszava-
zás eredménye, de a Ház ér-
vényt szerezhet annak, ezért 
kezdeményezi az alaptör-
vény módosítását.
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T. Mészáros András: nem szeretnénk, ha le kéne mondani arról a 
több ezer éves görög, zsidó, keresztény kultúráról, amiben Európa 
felnőtt, és ami maga Európa

Aradszki András: a menekülteket Magyarország szeretettel befo-
gadja, de illegális, gazdasági bevándorlókra nincs szüksége sem 
Európának, sem Magyarországnak

Fontos a szuverenitás
– Nem titok: én nemmel szavaztam – mondta T. Mészáros 
András, miután vasárnap délelőtt leadta szavazatát. Mint fo-
galmazott, azért döntött így, mert nem szeretné, ha más 
mondaná meg, hogy kivel éljünk együtt.
– Nem szeretnénk, ha a Németországban, Franciaország-
ban, Belgiumban elindult folyamatok nálunk is mindenna-
posak lennének. Nem szeretnénk, ha le kéne mondani arról 
a több ezer éves görög, zsidó, keresztény kultúráról, amiben 
Európa felnőtt, és ami maga Európa. Ott a szuverenitás kér-
dése is: fontos, hogy Brüsszelből ilyen fontos kérdésben ne 
tudjanak diktálni egyetlen nemzetállamnak sem – tette 
hozzá a polgármester.
Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő, miután 
leadta voksát, azt hangsúlyozta: a menekülteket Magyaror-
szág szeretettel befogadja, de illegális, gazdasági beván-
dorlókra nincs szüksége sem Európának, sem Magyaror-
szágnak – a gazdasági problémákat azokon a helyen kell 
megoldani, ahol azok keletkeztek.
– Azért jöttem el, mert fontosnak tartom a népszavazást a 
gyerekeim, unokáim szempontjából – na meg a mi szem-
pontunkból is – mondta egy idős úriember a voksolás után. 
Mint vele lévő felesége hozzáfűzte: hatan szavaztak nem-
mel a családból.
Egy fiatalasszony, aki a férjével és lányával érkezett, úgy fo-
galmazott: a jelen és főleg a jövő miatt tartotta fontosnak, 
hogy leadja voksát. Á. K.

Zökkenőmentes szavazás
Az érdi választási adatokról Mecsériné Dr. Szilágyi Erzsébet 
jegyző elmondta, hogy a névjegyzékbe vett 52 465 válasz-
tópolgárból 22 322-en mentek el voksolni. Ebből 20 574 ér-
vényes szavazat született, 1717 esetben pedig érvénytelen 
szavazás történt. Az érvényes voksok közül 20 278-an nem-
mel, igennel pedig 296-an szavaztak. A városban 48 szava-
zókör volt, valamennyiben törvényesen és zökkenőmente-
sen zajlott a népszavazás – mondta a jegyző.

Értékelt a baloldal
Hétfőn sajtótájékoztatón reagáltak a baloldali pártok a refe-
rendum eredményére. Gregus László, a Demokratikus Koalí-
ció választókerületi elnöke a népszavazás kapcsán úgy fo-
galmazott: győztünk, nem kicsit, nagyon.
Csornai Károly, az Együtt helyi szervezetének az elnöke le-
mondásra szólította fel T. Mészáros András polgármestert, 
mert a népszavazási kampányban a kormány álláspontját 
képviselte. Ezek után Szűcs Gábor, az MSZP helyi elnöke be-
szélt arról, hogy a jövőben a baloldali pártok szorosan 
együtt fognak működni, hogy a következő választásokon 
nyerni tudjanak.
– Érden magasabb volt a részvétel a vasárnapi népszavazá-
son, mint a legutóbbi önkormányzati választáson, és a sza-
vazásra feltett kérdésben a polgármester álláspontjával két-
szer annyian értettek egyet, mint ahány szavazatot 2014-
ben kapott – reagált a baloldali politikusok sajtótájékozta-
tójára Arató Zsolt, a Polgármesteri Hivatal sajtófőnöke, aki a 
polgármester lemondását követelő nyilatkozattal kapcso-
latban hozzátette: T. Mészáros András egyetért 20 278 érdi 
véleményével, aki mind azt mondta: nem.
 Munkatársunktól
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A múlt szombaton meseszerető gyermekektől 
volt hangos a Kőrösi iskola sportcsarnoka. Itt tar-
tották meg az országos mesemondó versenyt, 
amelyen ezúttal huszonegy gyermek adta elő 
legkedvesebb meséjét.

Nincs a világon egyetlen-
egy olyan magyar ember, aki 
valamilyen formában ne ta-
lálkozott volna Benedek 
Elek valamelyik meséjével, 
tréfájával, kis színdarabjá-
val vagy gondolatával. Ő a 

magyar nemzet nagy mese-
mondója, akinek születés-
napját, szeptember 30-át im-
már tizenegy éve a magyar 
népmese napjaként jegyez-
zük a naptárban – emlékez-
tette a Katyika meg Matyika 

országos mesemondó ver-
seny résztvevőit köszöntve 
Kóka Rozália Magyar Örök-
ség-díjas mesegyűjtő és me-
semondó, a vetélkedő fővéd-
nöke és a zsűri elnöke.

Azzal folytatta, hogy Be-
nedek Elek gyermekkorát 
bearanyozták a mesék, aho-
gyan ő maga is négyéves ko-
rában találkozott egy mese-
mondóval, s ettől fogva soha 
többé nem élt mesék nélkül. 
Arra is felhívta a gyermekek 
figyelmét, hogy csak szere-
tetben lehet mesét mondani. 
„Nem mesélek annak, akit 
nem szeretek! Ahol mese 
van, ott szeretetnek is lennie 
kell!” – hangsúlyozta Kóka 
Rozália, aki 25 évet töltött el 
mesék mondásával, gyűjté-
sével, megírásával és megje-
lentetésével.

A magyar népmese napja 
alkalmából megrendezett 
érdi verseny ötletgazdája 
Nagyné Balázs Gabriella, 
a Kőrösi iskola pedagógusa. 
Az először 2010-ben meg-
rendezett Katyika meg Ma-
tyika mesemondó vetélkedő 
rövid időn belül országossá 
nőtte ki magát. Így idén is 

„Ahol mese van, ott szeretetnek is lennie kell!”

Het edszer volt Katyika meg Matyika Érden

Markolt Hanna a Mátyás király és a szép molnárlány című mesével 
első díjat nyert

Országos Könyvtári Napok

Rém ségek és megbocsátás
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár évek óta 
csatlakozik október ele-
jén az egy hétig tartó 
országos rendezvény-
hez, amelynek kereté-
ben egyrészt állandó, 
másrészt érdekes új 
programokkal is várják 
olvasóikat.

Az Országos Könyvtári 
Napok keretében a könyvtá-
rak alapvetően egy-egy 
téma köré csoportosítják 
rendezvényeiket, foglalko-
zásaikat. A rendezvénysoro-
zat legfőbb célja a könyvtá-
rak, a könyvtárhasználat és 
az olvasás népszerűsítése. 
Az idei programokról Nida 
Judit, az érdi intézmény 
igazgatóhelyettese tájékoz-
tatta lapunkat.

Elmondta, hogy városunk-
ban ebben az évben a rémsé-
gek hetét rendezik meg. 
Azért választották a borzon-
gást, mert úgy tapasztalták, 

hogy mostaná-
ban az ijesztge-
tős kategóriá-
ba sorolható 
könyvek a leg-
népszerűbbek. 
Krimit, vámpí-
ros története-
ket vagy ré-
misztő sci-fi 
fantasykat ke-
resnek az olva-
sók. A héten mindennap iz-
galmas, apró játékokkal, to-
tókkal, képkirakókkal és 
egyéb feladatokkal, vala-
mint a sikeres megoldáso-
kért járó, apró ajándékokkal 
várják látogatóikat a könyv-
tár munkatársai.

E rendezvénysorozathoz 
tartozik ugyan, de egyálta-
lán nem ijesztő, sőt ellenke-
zőleg, nagyon is kedvező a 
feledékeny olvasók számára: 
a megbocsátás hete. Ekkor   
a lejárt határidejű kiköl-
csönzött könyveket és doku-
mentumokat a bírság díjá-
nak elengedése mellett lehet 
visszaszolgáltatni. A bünte-
tési tételt tehát nem kell 
megfizetni, csak a kiértesí-

tési postaköltséget kérik el 
ilyen esetben. A megbocsá-
tás hete a könyvtár mind-
egyik részlegére vonatko-
zik.

Nida Judit hozzáfűzte: a 
korábbi tapasztalatok sze-
rint, ilyenkor bizony sokan 
élnek a kedvező lehetőség-
gel, így rengeteg, már régen 
kikölcsönzött, értékes pél-
dány kerül vissza az állo-
mányba. Ennek igencsak 
örülnek a könyvtárosok, hi-
szen nem céljuk a magas bír-
ságok kiszabása, hanem in-
kább az vezérli őket, hogy az 
addig hiányzó, de visszaka-
pott dokumentumokhoz, 
könyvekhez végre mások is 
hozzájussanak. n BE

BaBaszínház

2016
Különösnek tarthatnánk, és azt gondolhatnánk, a kicsi 
babák még nem értik a színházat, miért vinnénk hát őket 
színházi programra. A babaszínházi programokat szer-
vező színházak sok-sok boldog és a színházi előadáson 
magát komfortosan érző babát és szülőt látnak. Az eszté-

tikai élmény, annak közös megélése, majd az otthoni felidézése s újraélése a 
csecsemő–szülő kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, 
ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bármikor 
későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban segíti talán a leghaté-
konyabban az érzelmi és értelmi fejlődést.

Október 20. csütörtök 10 óra

Szutyejev meséje nyomán 
élő zenével, az állatokról és hangjaikról

MIAU
A BáBrAkAdABrA BáBszínház előAdásA

November 17. csütörtök 10 óra
A szobából 
el kell jutni  
a játszótérre, erdőn, 
vízen, sivatagon át, 
de az is lehet, hogy 
valódi utcán, pocsojákon,  
zebrákon keresztül, 
vad autóktól fenyegetve.  
Verses, élő zenés vidám játék.

játSzótér

Belépő 900 Ft. Jegyek korlátozott számban, csak  
elő  vételben kaphatók. Információ: 23/365-490/114

ősz

A kezesláBAs társulAt előAdásA

Dr. Vekerdy Tamás előadása Érden!

Belső szabadság
–Elég jó szülő, elég jógyerek
Október 10-én a népszerű

Nyitott Akadémia sorozat ke-
retében végre Érdre is elérke-
zik Dr. Vekerdy Tamás új elő-
adása, melyet az ország min-
den pontján vastapssal köszön
meg a közönség.
A Belső szabadság című elő-

adás igazi kincsesbányát je-
lent a szülők, pedagógusok,
lélektan iránt érdeklődők szá-
mára, hiszen a nevelés számos területét érinti, a Tanár
Úrtól megszokott széleskörű tájékozottsággal, lebilin-
cselő stílussal és fergeteges humorral.
Napjainkban sok minden a szabadságunkra tör, és

olyan korlátok közé szorít, amelyek között nem tudunk
természetes igényeinknek, meggyőződésünknek megfe-
lelően élni. Ilyen időszakban különösen fontos, hogy ki-
munkáljuk belső szabadságunkat, és létrehozzunk egy
olyan mikroközeget, amelyben úgy élhetünk-nevelhe-
tünk, ahogy érdemes, és többé-kevésbé megvédhetjük
magunkat és gyerekeinket a külvilág ártó hatásaitól.
Az előadás interaktív, tehát bőven lesz lehetőség véle-

ményt, tanácsot is kérni Vekerdy Tamástól.
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai témájú

könyvek bő választéka várja az érdeklődőket kedvezmé-
nyes áron - köztük Vekerdy Tamás művei, melyeket a
szerző szívesen dedikál is.
Az október 10-i előadásra jegyek kaphatók online, a

www.nyitottakademia.hu oldalon, valamint személye-
sen, a Szepes Gyula Művelődési Központban. (X)
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„Ahol mese van, ott szeretetnek is lennie kell!”

Het edszer volt Katyika meg Matyika Érden
nemcsak városunkból és a 
környékéről, hanem távo
labbi településekről – Buda
pestről, Dunaújvárosból, 
Perkátáról, Szekszárdról és 
Kiskunlacházáról – is ér
keztek diákok, hogy mese
mondásban mérjék össze 
tudásukat. Ebben az eszten
dőben a Kőrösi Csoma Sán
dor Általános Iskola és a 
Cimbora Klub két különálló, 
mesemondó és meseilluszt
ráló versenyt hirdetett, Má
tyás mesék címmel. A részt
vevők a Mátyás királyról 
szóló történetek óriási tár
házából választhattak egyé
niségükhöz illő, elmondás
ra vagy rajzolásra alkalmas 
mesét.

A múlt szombati megmé
rettetésre azok a diákok ju
tottak el, akik egy helyi szer
vezésű vetélkedőn első és 
második helyezést értek el, 
valamint az intézmények 
legszebb illusztrációját ké
szítették. A zsűri több szem
pont alapján bírálta el a fel
lépők teljesítményét. Fontos 
volt a beszéd milyensége, a 
megfelelő meseválasztás és 
az előadás élvezhetősége.

A verseny előtt Solomon 
Emesétől és Markolt Han-
nától, a Kőrösi iskola har
madikos tanulóitól megtud
tuk, hogy ők már óvodásko
ruk óta nagyon szeretik a 
meséket és nemcsak olvasni, 
hanem a nyilvánosság előtt 
elmondani is. Hannának a 

tréfás mesék a kedvencei, 
Emese leginkább a tanulsá
gos történeteket olvassa szí
vesen. Iskoláskoruk óta 
részt vesznek a Katyika meg 
Matyika mesemondó verse
nyen. Idén mindketten dobo
gós helyezést értek el.

n Bálint Edit

Eredmények
Alsó tagozat, 1. hely: Kovács Roland (Perkáta), Markolt Han-
na és Medveczki Máté (Kőrösi); 2. hely: Vámos Luca és Lukácsi 
Lili Málna (Kiskunlacháza), Nagy Zsófia (Dunaújváros); 3. hely: 
Dömötöri Linett (Sóskút), Mozol Katalin (Gárdonyi), Solomon 
Emese (Kőrösi).
Felső tagozat, 1. hely: Kövesdi Marcell (Szekszárd), Vattay 
Ármin (Budapest), Medveczki Kata (Vörösmarty); 2. hely: Oláh 
Levente (Kőrösi); 3. hely: Micskó Angéla Lina (Vörösmarty).

Elsőként Kóka Rozália mondta el a Táltos galamb című, királyvá-
lasztó mondát

A zene világnapja

Az  együtt éneklés közösségformáló ereje
Három és félszáz gyermektorokból zengtek a 
legszebb népdalok a városközpontban a múlt 
pénteken. A Zenei Könyvtár idén már harmad-
szor hívta közös utcai éneklésre az érdi iskolák 
diákjait. Délelőtt az ovisoknak tartottak zenei 
foglalkozásokat, este pedig a felnőtteket várták 
Mr. Bernaat koncertjére.

A Zenei Könyvtár a tava
lyi és a tavalyelőtti sikerre 
tekintettel, a világnap al
kalmából idén is közös 
éneklésre invitálta a város 
énekelni szerető diákjait. A 
résztvevők száma azonban 

ebben az esztendőben min
den várakozást felülmúlt! 
Mintegy 180 zenetagozatos 
diák érkezett csak a Kőrösi 
iskolából. Ők ráadásul gya
log tették meg az utat Park
városból a főtérig. A köz

ponthoz közeli Bolyai isko
lából 133 diák csatlakozott, 
de jöttek még jó néhányan a 
Gárdonyi és a Móra iskolá
ból is, így a kísérő pedagó
gusokkal együtt majdnem 
nég yszázan énekelték 
együtt a legszebb, legnép
szerűbb népdalainkat.

– A zene annyira áthatja 
mindannyiunk életét, de rit
kán kínálkozik alkalom 
arra, hogy ilyen sokan éne
keljünk együtt. Az idei óriási 
érdeklődés igazolta, hogy a 
főtéri éneklés immár hagyo
mánnyá vált városunkban – 
nyilatkozta lapunknak Szö-
gi Zsuzsanna zenei könyv
táros. Hozzátette: A zene 
szeretetéhez nem feltétlenül 
szükséges a jó hallás vagy a 
hangszeres tudás, hiszen ze
nét mindenki szívesen hall
gat bárhol, bármikor. Néha 
az is elég, ha csak a saját él
vezetünkre énekelünk, dú
dolunk vagy muzsikálunk. A 
közös éneklés ennél is jobb, 
mert ad egy pluszérzést. A 
több száz gyermekből verbu
válódott alkalmi „kórus” jó 
példa volt erre. Még a kánon 
is sikeres volt, előzetes gya

korlás nélkül is, mert egy 
volt a fontos: a zene közös
ségformáló ereje!

A zene világnapja meg
ünneplését Mr. Bernaat ut
cazenész esti koncertje zár
ta a Zenei Könyvtárban. 
Kertész Bernát Károly har
monikával és szaxofonnal 
idézte fel a blueskorszak vi
lágát. Mint kiderült, évekig 
utcazenészként kereste a 
kenyerét NyugatEurópá
ban és főként az Egyesült 
Királyságban. A „Mr. Ber
naat” művésznév is innen 

ragadt rá, skót barátjának 
köszönhetően. Mivel nagy
részt egyedül játszik, műso
rát a bluesvilágot idéző fo
tókkal színesíti. Szerinte 
még 15–20 évvel ezelőtt nagy 
hagyománya volt a műfaj
nak, de ma már szinte telje
sen elfelejtették az emberek. 
Mr. Bernaat úgy vélte: a zene 
olyan, mint a víz vagy a leve
gő: akkor is a mindennapja
ink része, ha fel sem tűnik, 
ám ha hirtelen megvonnák 
tőlünk, nem tudnánk nélkü
le élni.  n B. áBrAhám

Közel négyszáz diák adott koncertet a Főtéren

Mr. Bernaat, alias Kertész Bernát Károly  (Fotó: Knap Zoltán)

Októberi akció
a Bem téri

Lipóti Pékségben!

3 helyben sütött sütemény
vásárlásánál a 3. termék
50%-os kedvezménnyel

vásárolható meg.

18-20 óráig minden
fehér pékáru és helyben
sütött termék 50%

engedménnyel.

Rendelni szeretne, vagy félretetetné kedvenc kenyerét?
Hívjon minket: 06 20 424 10 41

40
53

48



10 | 2016. október 5. |    ajánló

2016
ősz

Előadások:
10 órakor 
 óvodásoknak
14 órakor 
 kisiskolásoknak

Belépő: 800 Ft. Jelentkezés és további 
információ a 23/365-490/114 telefonszámon  

 októBer 17. 
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
a Fabula Bábszínház előadása

        novemBer 21.
FurFAngOS PÉTer, 
avagy az egér farkincája 

zenés mesejátéka Zenthe Ferenc Színház előadásában

 decemBer 12.
KISKArÁCSOnY,
nAgYKArÁCSOnY...
a Kolompos Együttes műsora

Dalok régről és 

nemrégről
Vendég: Szabó Tamás

szerzői estje

2016. 11. 18. 19 óra

Jegyek vásárolhatók 4000–5500 forint 
közötti áron a művelődési központban

,
VASÚTMODELL, TEREPASZTAL

– LÁTVÁNYOS KIÁLLÍTÁS – 

2016. november 11–12–13.

LÁTOGATHATÓ: pénteken 9–18,  szombaton 10–18, vasárnap 10–17 óráig.

JEGYÁRAK: felnőtt 900 Ft; családi (2 felnőtt, 2 gyerek) 2000 Ft;  
 gyermek, nyugdíjas 500 Ft; csoportos (15 fő felett) 400 Ft/fő 

Testvértelepülési találkozó  
az Érdi Napok keretében

Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata sikeresen pályázott a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghir-
detett „Testvértelepülési programok 
és együttműködések” című pályázati 
kiírásra. A megítélt támogatás össze-
ge 1 200 000 Ft. A pályázat 2016. októ-
ber 5-én zárul, célja Magyarország és 
a Kárpát-medence magyarok lakta 
települései közötti magyar–magyar 

kapcsolatok ápolását és fejlesztését 
célzó testvértelepülési programok és 
együttműködések támogatása. A 
testvértelepülési találkozó az Érdi 
Napokkal egybekötve négynapos idő-
tartamú rendezvény volt. A pályázat 
lehetőséget biztosított a kapcsolat-
építésre és az együttműködésre Érd 
Megyei Jogú Város és testvérvárosai 
között.

Francia, felső középosztálybeli 
család vidéki kúriával és négy 
gyönyörű lánnyal. A Verneuil 
család boldogsága mégsem 
tökéletes: hiába a katolikus-
konzervatív neveltetés, mi-
helyt lányaik felköltöznek a 
kozmopolita Párizsba, sorban 
összejönnek a szalonrasszista 
szülők számára furcsa és gya-
nús férfiakkal, akikkel ráadásul 
össze is házasodnak. Így kerül 
a családba előbb egy zsidó, az-
tán egy arab, végül egy kínai. 
El lehet képzelni, milyen vidám 
és fesztelen hangulatban zaj-
lanak a családi összejövetelek. 
Az anya és a lányok minden 
találkozó előtt rapid viselke-
désterápiát tartanak férjeiknek 

(„Minden kényes témát kerü-
lünk: nincs Izrael, se Dalai láma, 
se burka. De főleg: egy szót se 
a francia válogatottról!”), még-
is menetrendszerűen kitör a 
veszekedés. És nemcsak az 
após és vejei között. A vejek 
is rasszista sztereotípiákkal 
hergelik egymást, Jackie Chan-
nak, Kohnnak és Arafatnak 
szólítva egymást, ráadásul az 
arab és a zsidó összefogva a 
kínai ellen.

A szülőknek már csak egyet-
len reményük van, legkisebb 
lányuk. Mikor bejelenti, hogy 
választottja Charles és kato-
likus, felcsillan a remény. Azt 
az apróságot, hogy fekete, 
kihagyja az ismertetőből. „Mit 

vétettünk, Istenem?”, kérdi az 
anya az első közös vacsora 
után (a film eredeti címe is ez).

Az afrikai, mindig öltönyt 
hordó apa provokatív törzsi 
klepetusban érkezik az eskü-
vőre, elégedetlenül fia válasz-
tásával, mert fehér nőt vesz 
feleségül. Az apákat egyvalami 
köti össze: megakadályozni a 
házasságot. Közös horgászat, 
egy véres zsebkendő, ivászat, 
négercsók, börtön, egyéb ka-
landok után a két apa országos 
barátokká válnak, és ők azok, 
akik megmentik az esküvőt.

Igazi fordulatos francia víg-
játék, amely kölcsönözhető a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei Könyvtárából.

FILM

Bazi nagy francia lagzik
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A k özönség is lehet menedzser
Képzőművészeti közéletünk-
ben nyomon követhető két 
mozgásirány. Akik lent ké-
szülődnek az amatőrség kü-
lönböző fokozatain, azok hi-
vatalos elismerést igényelnek 
egyre sürgetőbben, akik or-
szágos színvonalat értek el, 
azok a minőséget féltik tőlük. 
Van tehát ellentét is, bizonyos 
félrehallás szintúgy. Nyilván-
való, hogy az igazi érték 
előbb-utóbb kivívja a maga 
társadalmi rangját, s akiben 
igazi képességek szunnyad-
nak, erre, csak erre törek-
szik, nem a gyors sikerre. Ezt 
várja a közvélemény is, minél 
több születő szobrászi, festői 
értéket, mely életünket huma-
nizálja. Azért időzök ennél az 
eszmesornál, mert az érdi 
művelődési központban kiállí-
tó Bányász Béla ezt az egye-
dül hasznos utat járta.

Amatőrből nőtt  
művésszé

Nagy István oldalági rokona, 
de ez még önmagában kevés 
előzmény. Az is, hogy a Dél-

Pest megyei Nagy István cso-
port tagja, jelenleg elnöke. 
Ezek külső tények. Az azon-
ban már lényegi kérdés, hogy 
Bányász Béla komolyan vette 
a festői gyakorlatot, rendsze-
resen elmélyült a vecsési táj 
látványajánlataiban, gyakor-
ló utasként rendre figyeli a 
hajnali utazókat. Először 
szemmel, együttérzéssel, ké-
sőbb rajzzal. Nem restellt má-
soktól tanulni a szentendrei, 
zebegényi nyári szabadisko-
lákon, így jutott el lassan az 
útvesztőktől a helyes irányig. 
Amatőr festő lett, példa azok 
számára, akik indokolatlan 
sérelmeiket ápolgatják ke-
mény és szívós munka helyett. 
Bányász Béla érdi kiállításá-
nak társadalmi és művészi 
fontossága abban rejlik, hogy 
minden rangú érték fejleszt-
hető és fejlesztendő. Ebben az 
egyéni ambícióban és közös-
ségi feladatvállalásban min-
den művészjelölt megtalál-
hatja a maga távlatát, de csak 
megküzdött valós minőség-
gel. Ez elérhető, de csak önis-
merettel, önmagunkhoz irá-

nyított szigorúsággal. A tár-
sadalom pedig a maga meg-
újulásában várja a művek 
megszületését egyre nagyobb 
számban, de csak igazi érté-
ket. Másra nincs szüksége.

A képzőművészet üzenet is

Érdi kiállításának megnyitá-
sa is tanulságos volt. Azonos 
időben kabaréműsor is kezdő-
dött, mely elszívta a tárlatlá-
togatókat. Az igazi közműve-
lődés azonban rugalmas, a 
megnyitást a műsor szüneté-
re halasztották, s így vagy 
hatvan ember is megnézte 
Bányász Béla képeit azok kö-
zül, akik csak színházba 
igyekeztek. Ezzel a megoldás-
sal nemcsak a kabaré kelle-
mes örömét, hanem a képző-
művészet üzenetét is maguk-
kal vihették.

Ez a mozzanat figyelmeztet 
minket arra, hogy mennyire 
szükség van „képzőművész-
menedzserekre”, olyan alko-
tókra, akik eddig képzőművé-
szettel be nem népesített vidé-
ket és lehetőségeket vonnak 

figyelmük látószögébe. Hal-
latlanul nagy ennek a társa-
dalmi hasznossága.

Ilyen típusú képzőművész 
Pest megyében a zebegényi 
Dániel Kornél, az érdi-ócsai 
Kéri Mihály, a szentendrei 
Szánthó Imre, a ceglédi 
Nagy László Lázár, a Tábor-
falváról Szentendrére el-
származott Platthy Iván. Ők 

és társaik a képzőművészet 
mindenes ügyeletesei, akik 
virágot visznek elfelejtett 
festők sírjára, akik tárlato-
kat rendeznek iskolákban, 
üzemekben, laktanyákban, 
akik jó szándékkal fogadják 
a jó szándékú tanácsot.

n Losonci MikLós
Pest Megyei Hírlap  

1976. márc. 4.

Urbán LászLó – sajtótükör

Bányász Béla: Önarckép  (forrás: artportal.hu)

Amplifon Hallásközpont

Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06 23 522 802

amplifon.hu

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

HAllóKészüléK
ElEM nélKül
Világújdonság: 24 órás
működés egyetlen feltöltésse

· Kizárólag az Amplifon
Hallásközpontokban
· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

50%
most

kedvezmény

élKül
el

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető hallókészülék
egyetlen feltöltéssel akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 21-ig ingyenes
hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!

Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*
*Ajánlatunk 2016. október 5-től 21-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

AhAlláscsökkenésáltAlánosproblémA,
amely bárkit érinthet. A kor előrehaladtával
mint sok minden más, a hallás is természetes
módon változik. Emellett a folyamatos zaj-
szennyezés is okozhatja a hallás romlását. Ez
egy lassú folyamat, ésa legtöbben nemis ismerik
fel a halláscsökkenés első jeleit. Sokat jelenthet
ilyenkor acsaládésabarátok támogatása, hiszők
olyan dolgokat is észrevesznek, amelyek a mi
figyelmünket elkerülhetik.
Fontos A tájékozottság, hogy tudjuk,
melyek az elérhető lehetőségek a halláscsökke-
nésnek kezelésére. Érdemes rászánni az időt, és
megismerni a hallókészülékekkel kapcsolatos
digitális újításokat. A mai hallókészülékek már
olyan technológiával rendelkeznek, melyek
kiválóan kiszolgálják az érintettek minden
igényét: sokkal természetesebb a hallás élmé-
nye, továbbá ezek az eszközökmár hatékonyan
ki tudják szűrni a környezeti zajokat, segítve
ezzel a jobb beszédértést is.
ForrAdAlmi technológiA: a lítiumion-
akkumulátor felhasználása lehetővé teszi, hogy a
hallássérültek teljes életet élhessenek. Ezeket az
új generációs feltölthető készülékeket, kifeje-
zetten arra a célra fejlesztették ki, hogy egy-
szerűbbé tegyék a hallókészüléket használók
életét azáltal, hogy nem kell az elemek cseré-
jévelbajlódni.Mivel a felhasználókátlagosanévi
100 hagyományos elemet használnak el halló-
készülékeikbe, így ez a legújabb újratölthető
akkumulátoros technológia amellett, hogy

környezetbarát, kiemelkedő teljesítményű,
hisz egyetlen feltöltéssel képes 24 órán át
segíteni a hallást. Ezzel az újítással ezek a készü-
lékek lettek a leggyorsabban tölthető, és
leghosszabban üzemelő újratölthető halló-
készülékek,melyet valaha gyártottak.
A jó hAllás Fontos. A későbbi problémák
megelőzésének érdekében évenként érdemes
részt venni egy audiológiai szűrővizsgálaton.Az
Amplifonnál ingyenes, és semmilyen köte-
lezettséggel nem járó hallásvizsgálat során szak-
emberünk segít és elmagyarázza,milyen külön-
böző típusú megoldások közül választhat eset-
leges hallásproblémájának kezelésére. A mo-
dern előjegyzési rendszernek köszönhetően az
Amplifonnál minden hallásvizsgálat előremeg-
beszélt időpontban történik. csupán fel kell
hívnia a 06 23 522 802-es telefonszámot, és
egyeztetni egymegfelelő időpontot.

Forradalmi újítás
a hallásproblémák
kezelésében

40
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Bakó Beatrix 06 

23/365-490/105

PROGRAMOK

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, vására
Október 8-án, szombaton 9–12 óráig

VEKERDI TAMÁS ÉRDEN
Belső szabadság – Elég jó szülő, elég 
jó gyerek
Jegyek kaphatók online a nyitottakade-
mia.hu oldalon vagy személyesen a Mű-

velődési Központ pénztárában minden 
hétköznap 10–18 óra között. Jegyár: 
2300 Ft. A jegyek nem helyre szólóak!
Október 10-én, hétfőn 18 órakor

DUMASZÍNHÁZ
„A SZEX a lelke mindennek”
Csenki Attila és Benk Dénes estje. Vendég: 
Tóth Edu. Jegyár: 2900 Ft
Október 12-én, szerdán 19 órakor

SZABÓ ILONA VALÉRIA ÍRÓI ESTJE
Október 14-én, pénteken 18 órakor

FELNŐTTSZÍNHÁZ 2016 ŐSZ/II.
Csiki-Csuki – vígjáték két felvonás-
ban a Gergely Theáter előadásában
Október 16-án, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
Hollósi Zsófia: FÉNYképeim RÓLATOK
A tárlatot megnyitja Szabó Zsóka újság-
író, az MTVA szerkesztő-riportere
Közreműködik: Csürke Éva zongora, Ma-
lek Virág ének
Október 7-én, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Megáll az idő
Tanos Miklós fotókiállítása
Megtekinthető október 15-ig

KLUBÉLET

MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfő és kedden 9 órakor

VITALITÁS KLUB
Biologikusan a kötőszövetekről
Mozgásszervi panaszok, ciszták. Előadó: 
Albert Enikő
Október 10-én, hétfőn 17 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Virágzás a gyűjteményemben
Jokhel Csaba vetítéses előadása
Információ 06-20-517-1130
A belépés ingyenes
Október 13-án, csütörtökön 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Nyári fotók kiértékelése
Október 11-én, kedden 18 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10-től 
18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők

A Kárpát-medence tudományos fel-
tárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállításon-
ként.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné 
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

Október 15-én, szombaton 
Felnőtt- és 

Gyermekkönyvtárunk  
8–16 óráig tart nyitva.  

A Zenei Könyvtár, a Parkvárosi 
Fiókkönyvtár és a 

Jószomszédság Könyvtára 
ezen a napon zárva tart.

Megbocsátás Hete
Könyvtárunk minden részlegében a késve 
visszahozott dokumentumok késedelmi 
díjait elengedjük
Október 3-tól 8-ig

FELNŐTTKÖNYVTÁR

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
„RÉMSÉGEK HETE”
Október 3-tól 8-ig
„Instant borzongás”, „Krimi-totó”, 
„Vámpíros totó” és „Rém-kerék”
Napi játékok apró ajándékokért!
Egész héten
Krimikből válogatott Zsákbamacska
Egész héten

KÖNYVAJÁNLÓ
Őszi kertgondozás, tennivalók a ker-
tekben
Október 10–23-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
„RÉMSÉGEK HETE”
Október 3-tól 8-ig
„Szörnytotó” és képkirakó apró aján-
dékokért
Egész héten
Zsákbamacska – meglepetésköny-
vek
Egész héten

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Megjelent a Dun
ántúl csalá

magazinjának le
gújabb száma!

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Legújabb számunkat keresse városunk és a környék LegforgaLmasabb
csomópontjain, kereskedeLmi heLyein, iLLetve ügyféLszoLgáLati irodáinkban!

sunk és a környék LegforgaLmasabb

Családi A DUNÁNTÚL
CSALÁDI MAGAZINJA

é á
Á

Elkezdődött
a suli!

Ősszel trend
i

szelek fújna
k

Családi III. évf. 4. szá
m • INGYENES

KIADVÁNY

l apozó

• Lakásdeko
rációs ötlete

k

• Az egészs
éget eszik é

s isszák

“A
rra születtem

, hogy adjak
”

Interjú Mikl
ósa Erikával

Dunántúl család
iá túl családi

l apozóp
Családi

Olvasnivalók, érdekességek

a család minden tagjának
• Interjú Miklósa Erikával
• Egy kis anyapszichológia
• Itt a CSOK,
hol a házad
• Vissza az
edzőtermekbe
• Bemutatkozik
az új Kia Niro
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2016
ÉRDI FIATAL ALKOTÓK 

KIÁLLÍTÁSA

ÉRDI FIATAL ALKOTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA  
a Szepes Gyula Művelődési Központ, akik hivatásból  
vagy hobbiból festenek, rajzolnak és alkotásaikkal szívesen 
részt vennének, bemutatkoznának egy közös kiállításon.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
18–35 éves kor, maximum három keretezett festmény,  
grafika illetve kizárólag falra kihelyezhető alkotás.  
Kérünk a művek mellé rövid önéletrajzot is mellékelni. 

A KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT  
kérjük, jelezze Lukács Orsolyánál,  
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu email címen,  
vagy a 23/365-490/102-es melléken.

A MűVEK bEADÁSÁNAK IDőpONTJA  
2016. október 6-án és 7-én (csütörtökön, pénteken) 
8–18 óráig a művelődési központban.

A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli 
és az általuk javasolt munkákból 
a Szepes Gyula Művelődési Központ  
kamaratermében rendezünk kiállítást. 

Megnyitó: 2016. november 4., péntek 18 óra.

FOGLALKOZÁSOK
Tökfesztivál
Kreatív foglalkozás
Szüreti szokások, mulatságok
Vidám, zenehallgatással, népi gyermek-
játékokkal egybekötött foglalkozás
Október hónapban

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd. 
Segítségüket és megértésüket 

köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig

TÁRLAT
Jarmeczky István festőművész  
kiállítása
Megtekinthető október 22-ig

OkTóBer 10., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 2016–2017. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Csornai SE
21:10 Schindler, az élet listája
 amerikai dokumentumfilm, 1999
22:10 Fény-kép
 kulturális magazin
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó

OkTóBer 11., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat
 Green & Peace 
20:20 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
 Tóth Krisztina
21:30 Fény-kép
 kulturális magazin
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó

OkTóBer 12., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00 Bibliai Szabadegyetem    
 90/13. rész 
21:00 Bérgyilkos
 színes, amerikai sci-fi akciófilm, 
 R: Sandor Stern, 1986 
 16 éven felülieknek!
22:35 Sztárportré 66. rész
23:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó

OkTóBer 13., CSÜTÖrTÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 66. rész
20:00 2016–2017. évi női kézilabda- 
 bajnokság
 DVSC TVP–Érd
21:30 Mozgás
 sportmagazin
22:00 Fény-kép
 kulturális magazin
22:30 Globo Világjáró 42. rész
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó

OkTóBer 14., PÉNTek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 80. rész
20:00 Lenyűgöző esőerdő
 színes, amerikai természetfilm
21:00 Én és a maffia
 színes, amerikai vígjáték,  
 R: Frank Rainone, 1974
 16 éven felülieknek!

22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó

OkTóBer 15., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 43. rész
20:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Fény-kép
 kulturális magazin
21:00 Bérgyilkos
 színes, amerikai sci-fi akciófilm,  
 R: Sandor Stern, 1986 
 16 éven felülieknek!
22:35 Bibliai Szabadegyetem    
 90/14. rész
23:35 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója

OkTóBer 16., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Sztárportré 67. rész
20:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Én és a maffia
 színes, amerikai vígjáték,  
 R: Frank Rainone, 1974
 16 éven felülieknek!
22:30 Fény-kép
 kulturális magazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré – sztárok a 

mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00 Bigyó előző adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00 Kis esti zene

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora

18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd Idősek Klubja

szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: saját otthonukban élő idősek ré-
szére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körül-
mények között. Segítséget nyújt szociális problémák megoldá-
sában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki 
(mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában, 
valamint a demens ellátottak tekintetében, kulturált, bizton-
ságos körülmények között, a család tehermentesítése mellett 
a gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük csökkenése 
mellett is életminőségük megőrzése, szükségleteik kielégítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz-

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/842/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális gondozó.

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül

•	 személyesen: Demjén Szilvia, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

Az Érdi Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
rendszergazda

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 
1/b.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőfokú képesítés, program-

tervező informatikus főiskolai 
vagy felsőfokú számítástech-
nikai programozó OKJ-s vég-
zettség vagy rendszergazda 
felsőfokú OKJ-s végzettség,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség,
•	 nem áll foglalkozástól való 

eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 szakmai ön életrajz, motiváci-

ós levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

okiratok másolata,
•	 90 napnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkoráb-
ban a pályázat elbírálását követően 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. október 15. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató nyújt, a 06-23-365-
140-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató részére a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. október 17.

Az Érdi Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 
1/b.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: intézményi takarítói 
feladatok.
Munkakör betöltésének felté-
telei:
•	 minimum 8 általános iskolai 

végzettség,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának 
feltételei:
•	 önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata,

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázat elbírálását 
követően azonnal.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. október 15. A 
pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató nyújt a 06-23-365-
140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának 
módja:
•	 postai úton: a pályázat Érdi 

Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Gárdonyi Géza út 1/b);

•	 elektronikus úton: a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. október 17.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Hajléktalanszálló

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89–91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a szakmai irányelveknek meg-
felelően a hajléktalanszállón élők gondozása, bekerülésük 
okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánás-
mód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton: a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/852/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
mentálhigiénés munkatárs;

•	 elektronikus úton: Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen: Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 19.
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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Házi segítségnyújtás

házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly 
utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a gondozást-ápolást igénybe 
vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakó-
környezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és 
közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási 
feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos felada-
tok, a gondozási környezetében végzett feladatok, élelme-
zés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz-

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton: a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/841/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
házi szociális gondozó;

•	 elektronikus úton: Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen: Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

PÁL YÁZATI FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város  Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve, a 38/2016. (IX.22.) KÖMÜB határozata 
alapján ezennel kiírja 2017. évre a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése 
alapján kizárólag az önkormányzat illetékességi 

területén állandó lakóhellyel rendelkezők része-
sülhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
(EPER-Bursa rendszer) regisztráció szükséges, majd a pá-
lyázatot kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláír-
va, a kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje:

2016. november 8.
A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap 
Pályázatok, álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy 
átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza).

FELHÍVÁS
„Érd Város Szociális  

Munkájáért Díj” odaítélésére
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) számú önkormányzati ren-
delet 10. § (1) bekezdése alapján az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 
adományozható a város szociális ellátása érdekében végzett példaérté-
kű munkát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedő 
tevékenységet végző személyek, közösségek részére.
Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj odaítélésére a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság tesz javaslatot, az elismerés adományozásáról a 
Közgyűlés dönt. Az elismerés átadására a Közgyűlés novemberi ülésén 
kerül sor.
A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani személyesen az Érd, 
Budai út 8. szám alatt, vagy postai úton a 2030 Érd, Alsó utca 1. címre.

Benyújtási határidő: 2016. október 15.

OLI MPIKONOK TÁMOGATÁSA
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag 
támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel 
pályázó, érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat.
Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcím-
mel vagy tartózkodási hellyel rendelkező sportolók, 
akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak 
kvalifikációs tornákon.
A kérelemhez mellékelni kell:
•	 a sportoló sportszakmai önéletrajzát,
•	 igazolást az adott sportág országos szakszövet-

ségétől.

A kérelmek benyújtási határideje: 2016. október 28.
A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásáról az önkor-
mányzat a sportolóval külön támogatási szerződést 
köt, amely tartalmazza a támogatás elszámolásának 
szabályait.
A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a 
Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján 
(2030 Érd, Budai út 8.) személyesen vagy telefonon, a 
06-23/522-300 251 melléken.

Érd MJV Önkormányzat
Sport és Ifjúsági Bizottsága

Véget ért az első  
részletfizetési időszak

az  Érdi Csatornamű Társulatnál!
Ez év szeptember hónapban 
kellett az utolsó részletet befi-
zetni azoknak, akik 2008 októ-
berében kezdték el a lakásta-
karék-pénztári konstrukcióban 
történő részletfizetést az Érdi 
Csatornamű Társulatnál.
Aki eddig rendszeres átutalási 
megbízást adott bankjának, 
azt arra kéri a társulat, hogy ke-
resse fel bankját és állíttassa le 
a rendszeres átutalást október 
hónaptól.
Akinek csoportos beszedéssel 
történt a befizetés, annak jövő 
hónaptól már nem indít besze-
dést a társulat, kivéve, ha ed-
dig nem érkezett be az összes 
részlet.
Aki eddig csekken fizette be a 
havi részleteket, annak semmi 
teendője nincsen, ha minden 
részletet befizetett már. Ha van 

még elmaradás, arra kéri a tár-
sulat, hogy rendezze.
Azok a társulati tagok, akik 
később kezdték a részletfize-
tést, mint 2008 október hónap, 
értelemszerűen addig kell 
folytassák, amíg a teljes összeg 
befizetésre kerül. Számukra 
továbbra is biztosít postai be-
fizetési csekket a társulat vagy 
indítja a csoportos beszedést, 
ha ilyen megbízást adott.

Az egyenlegről a társulat  
ügyfélszolgálati irodája 

a 06-23-521-340-es 
telefonszámon, 

az info@erdicsatornazas.hu 
e-mail címen ad tájékoztatást, 

vagy online megtekinthető 
a http://erdicsatornazas.hu/
penzugyek/online-befizetes-

ellenorzes oldalon.

 Érdi Csatornamű Társulat

Ne engedjünk a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Expressz időutazás szépkorúaknak

„A  legfőbb művészet derűs szívvel megöregedni”
Az ófalui óvoda műsorral, az Idősügyi Tanács egy 
szál rózsával köszöntötte településünk nyugdíja-
sait az idősek világnapja alkalmából. Mindennap 
köszönet illeti az időseket mindazért, amit meg-
tettek, mert jó példát mutattak a mostani nem-
zedéknek – fogalmazott ünnepi beszédében T. 
Mészáros András polgármester.

A múlt pénteken városi 
ünnepséget rendeztek a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban a szépkorúak-
nak, hogy kifejezzék háláju-
kat, tiszteletüket, megbe-
csülésüket és szeretetüket 

mindazok iránt, akik a 
munkában eltöltött hosszú 
évek után közöttünk élik 
nyugdíjas éveiket.

Elsőként az ófalusi óvodá-
soknak sikerült fellépésük-
kel mosolyt csalni az idősek 

arcára. Az általuk elmon-
dott versekből kiderült, 
hogy „a nagymamának sok 
keze van, a nagyapák kar-
ján pedig, mint a bimbók, 
úgy ülnek az unokák”. A ki-
csinyek Pócsiné Sivák Er-
zsébet óvodavezető közre-
működésével mutatták be 
műsorukat, majd Kodáné 
Berna Katalin, a Kende ut-
cai Napfény Otthon vezetője 
Túrmezei Erzsébet versével 
üzente, hogy „a legfőbb mű-
vészet derűs szívvel meg-
öregedni”.

Ezt követően T. Mészá-
ros András köszöntötte vá-
rosunk nyugdíjasait: – A 
nyugdíjasok munkája, ál-
dozatkészsége, szeretete 
lehetővé tette, hogy béké-
ben és nyugalomban élhe-
tünk. Ők azok, akik min-
dent megtettek a csalá-
dért, a városért, a hazáért 
– fogalmazott a polgármes-
ter, hozzátéve: kevés, ha 
mindezt csak egyszer kö-
szönjük meg az évben, idő-
seinkre mindennap oda 
kell figyelnünk! Minden-
nap köszönet illeti őket 

azért, ami megtettek, mert 
példát mutattak a mostani 
nemzedéknek.

A rendezvény fénypontja-
ként Solymos Tóni az idén 
50. évfordulóját ünneplő 
Expressz együttes két tagjá-
val szórakoztatta a szépko-
rúakat. Paulovits Tiborné 
Edit elmondta lapunknak: 
számára ez volt a legszebb 
idősek napi rendezvény!

– Nagyszerű volt élőben 
újra hallani és énekelni e 
régi slágereket, lélekben egy 

kicsit „visszafiatalodni” – 
mondta Paulovitsné.

A rendezvényen hirdet-
ték ki az Idősügyi Tanács 
által kiírt novellapályázat 
eredményét, amelyre né-
gyen jelentkeztek. A zsűri 
Smidt Györgyi pályamun-
káját ítélte kiemelkedőnek, 
s 10 ezer forintos könyv-
utalvánnyal díjazta. Okle-
vele kapott Domján Ká-
rolyné, Bíró János és Gyö-
pös József.

n Bálint Edit

Az ófalusi óvodásoknak sikerült fellépésükkel mosolyt csalni az idő-
sek arcára  Fotó: Boros Sándor

Szinte csordultig megtelt a művelődési központ  Fotó: Boros Sándor

Szü reti mulatság az idősotthonban
Szabad tűzön főzött gulyásleves, szőlő, szilva, 
körte, pogácsa, no meg egy pohárka bor és egy 
nagy szelet torta – ez volt az ünnepi menü az 
Idősek Otthona múlt szerdai szüreti mulatságán, 
amit évek óta minden szeptemberben meg-
rendez az intézmény az itt lakó, illetve az Idősek 
Klubjában nappali ellátásban részesülő gondo-
zottak számára.

A sok finom falat mellé 
ünnepi műsor is dukált: a 
Lukin zeneiskola kis növen-
dékeinek koncertje után a 
Forrás néptánceg yüttes 
szórakoztatta az időseket, 

akik közül többen felléptek 
szavalattal, dallal, humoros 
jelenettel, és még a gondo-
zók is meglepték egy-egy 
műsorszámmal a közönsé-
get. A korai, szabadtéri va-

csorához a zenét a Kristály 
Duó szolgáltatta.

– A szüreti mulatságot 
mindig a lakók igénye sze-
rint alakítjuk, jó előre 
egyeztetve velük a progra-
mot. Idén a kérésükre egy 
kis lovas bemutatót is szer-
veztünk – tudtunk meg Ér-
sek Sándornétól, a Szociá-
lis Gondozó Központ Időse-
ket Ellátó Központjának 
tagintézmény-vezetőjétől, 
aki elmondta azt is: az idei 
szüreti mulatságon nem-
csak az idősek klubját lát-
ják vendégül, hanem a diós-
di Szent Anna otthon lakóit 
is, így mintegy hatvanan 
gyűltek össze a szépen 
megterített kerti asztalok 
mellett. Azoknak, akiknek 
az állapota nem tette lehe-
tővé, hogy az ünnepségen 
részt vegyenek, a szobájuk-
ban szolgálták fel a finom 
harapnivalókat.

– Nagy öröm számunkra, 
hogy időseknek szóló ren-
dezvényeinket sokan támo-
gatják. Így tudtuk most is 
biztosítani a vacsorát, a be-
rendezést, a műsort. Köszö-
net illeti ezért a Nyugdíjasok 
Szociális Fóruma elnöksé-

gét, az érdi önkormányzatot, 
a helyi vállalkozókat, illetve 
a közétkeztető Pensio céget 
és azokat, akik eljöttek, hogy 
fellépésükkel szórakoztas-
sák az időseket – zárta sza-
vait az intézményvezető.

Az idősek szemmel látha-
tóan nagyon jól érezték ma-
gukat a többféle programot 
nyújtó délutánon.

– Nagyon jók ezek az al-
kalmak. Egyrészt kikap-
csolódunk egy kicsit, más-
részt mindig találunk olyan 
embereket a már ismerős 
arcokon kívül, akikkel be-
szélgethetünk, barátkozha-
tunk, ráadásul az ennivaló 
is nagyon finom – mondta 
egy idős hölgy. 

Amellett, hogy a szüreti 
mulatság változatosságot je-
lentett az idősek mindennap-
jaiban, azért is fontos ese-
mény volt, mert már napok-
kal előtte lehetett beszélget-
ni róla, no meg készülődni rá 
– főleg azoknak, akik fel is 
léptek, mint például Teri 
néni. A kerekesszékes hölgy 
egy humoros jelenettel ké-
szült. Mint lapunknak el-
mondta, rendszeresen fellép 
az otthon rendezvényein; 
szereti megmutatni, mit tud.

Akár fellépett rajta, akár 
csak nézte, aki részt vett az 
idei szüreti mulatságon, an-
nak minden bizonnyal kelle-
mes, derűs emlék marad.  

n ádám K.Terike néni rendszeresen fellép az idősotthon rendezvényein

A jó időnek hála, idén a kertben tarthatták a szüreti mulatságot
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„Aki zarándokol, jó úton van”

Fél ezren az Élő rózsafüzéren
Eddig még nem tapasztalt, hatalmas érdeklődés 
övezte a városi imamenetet. A múlt szombati, 
kora őszi napsütésben rengeteg diák, felnőtt és 
nyugdíjas csatlakozott a katolikus egyház által 
szervezett, hetedik érdi zarándoklathoz.

„Aki zarándokol, úton 
van... Aki zarándokol, jó 
úton van” – ezzel a mottóval 
kezdeményezték a katoliku-
sok az Érdet két ágban átöle-

lő, Élő rózsafüzér elnevezé-
sű, egész napos, imával eltöl-
tött sétát, amelynek pihenő-
állomásai a város katolikus 
templomai voltak. A zarán-

dokok mindkét útvonalon 17 
kilométert tettek meg, s az 
újvárosi Jézus Szíve-temp-
lomban egyesülve, együtt 
haladtak az óvárosi Szent 
Mihály templom felé, ahol 
szabadtéri püspöki szentmi-
sén vettek részt.

Ebben az esztendőben 
minden eddiginél többen, kö-
zel félezren csatlakoztak az 
eseményhez. Bár sokan vé-
gig kitartottak, szép szám-
mal akadtak olyanok is, 
akiknek idejéből vagy erejé-
ből csupán rövidebb szaka-
szokra futotta. Köztük 
Aradszki András (Fidesz–
KDNP) államtitkár, ország-
gyűlési képviselő is, akitől 
megtudtuk, bár korábban a 
teljes útvonalat bevállalta, 
idén elfoglaltsága okán csak 
később sikerült bekapcso-
lódnia.

Rengeteg babakocsis, ba-
bahordozós és kisgyerme-
kes családdal, ovis és isko-
lás nebulóval, s még több fia-
tallal és felnőttel, valamint 
nem kevés idős nyugdíjassal 
is találkoztunk. Barta Éva 
lapunknak elmondta, mivel 

már többször részt vett az 
érdi zarándoklaton, most 
egy kicsit szomorú volt ami-
att, hogy gyógyuló lábtörése 
miatt csak nagyon rövid ide-
ig gyalogolhatott együtt a 
többiekkel. A nyugdíjas Ti-
lingerné pedig csak a 10 ki-
lométeres jótékonysági futás 
után csatlakozott az Alsó 
utcai templomban megpihe-
nő zarándokokhoz, hogy 
megtegye velük az utolsó út-
szakaszt.

Rengetegen viselték a Ma-
riánum Iskolát képviselő sö-
tétkék pólót, de nemcsak in-
nen érkeztek diákok. Tündi, 

Szandi és Evelin a Teleki 
Iskolában látogatják a hit-
tanórákat.

Mojzer György, Óváros és 
Tusculánum katolikus temp-
lomának plébánosa lapunk-
nak nyilatkozva kifejtette: 
nagy örömükre szolgál, 
hogy az idén ilyen sokan 
ajánlották fel engesztelő za-
rándoklatukat a városért, 
családjainkért, az egész ma-
gyar nemzetért. Eddig még 
egyiken sem vettek részt 
ilyen sokan és soha nem volt 
ennyi gyermek és fiatal, 
mint az idén.

n Bálint áBrahám

Soha nem volt ennyi gyermek és fiatal, mint az idén

Aradszki András országgyűlési képviselő is csatlakozott a zarándoklathoz

Mir e figyeljünk a népszámláláskor?
Érden 2016. október 10. 

és november 8. közötti idő-
ben a mintába került címe-
ket számlálóbiztos keresi 
fel. A számlálóbiztos ma-
gát igazolvánnyal igazolja, 
amelyen szerepel a neve és 
az azonosítószáma. Az iga-
zolvány kizárólag a szám-
lálóbiztos személyazonos-
ságát igazoló fényképes 
igazolvánnyal (személyi 
igazolvány, jogosítvány, út-
levél) együtt érvényes. A 
számlálóbiztosok szemé-
lyét a Központi Statisztikai 
Hivatal 06-80-200-014 in-
gyenesen hívható, zöld szá-
mán ellenőrizhetik le!

A bűnözők ebben az idő-
szakban sem pihennek, ki-
használhatják ezt a lehető-
séget arra, hogy törvényte-
len úton pénzhez, értékek-
hez jussanak. Módszerük 
lehet például, hogy számlá-
lóbiztosnak kiadva magu-
kat kihasználják az embe-
rek jóhiszeműségét, gya-
nakvásának hiányát, és fi-
gyelmüket elterelve, ottho-
naikba könnyűszerrel be-
jutva tőlük különböző érté-
keket (pl.: ékszereket, 
készpénzt) tulajdoníthat-
nak el. Előfordulhat, hogy a 

kiszemelt áldozat már 
azonnal észleli a lopást, de 
ellenállni csak az adott 
helyzet mérlegelésével sza-
bad, mert az addig „csak” 
megtévesztésre, figyelem-
elterelésre koncentráló el-
követő a zsákmány meg-
szerzése érdekében akár a 
testi épséget veszélyeztető 
magatartást is tanúsíthat, 
erőszakot alkalmazhat. 
Célszerű mások (szomszé-
dok, járókelők) segítségét 
kérni.

Az elkövetőkre jellemző, 
hogy küllemük ápolt, ren-
dezett, modoruk megnyerő, 
határozott fellépésükkel 
beférkőzhetnek az embe-
rek bizalmába. A népes-
ség-összeírás során „hiva-
talos személynek” kiadva 
magukat járhatnak házról 
házra, majd miután bebo-
csátást nyernek a lakásba 
vagy házba, az alkalmas 
pillanatban elemelhetik az 
értékeket.

Az internetes önkitöltés-
re 2016. október 1–9. között 
kerül sor. Felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy a mikrocen-
zus kérdőívek online kitöl-
tése csak a www.mikro-
cenzus.hu oldalon, kizáró-

lag a háztartás címére le-
vélben kézbesített egyedi 
„azonosító” és „jelszó” se-
gítségével történhet. A kér-
dőívek nem kérdeznek ne-
vet, készpénz vagy banki 
megtakarításra vonatkozó 
adatokat.

Annak érdekében, hogy 
ne váljanak trükkös lopás 
vagy csalás áldozatává, ké-
szüljenek fel a számláló-
biztosok fogadására, akik-
nek érkezéséről a címen 
hagyott értesítőn megadott 
elérhetőségen is tájékozód-
hatnak. A mikrocenzus so-
rán a személyes okiratai-
kat a számlálóbiztosok 
nem kérhetik el, ők viszont 
hitelt érdemlően, okmá-
nyaikkal tudják magukat 
igazolni.

Mi a teendő a bajban? 
Azonnal értesítse a rendőr-
séget az ingyenesen hívha-
tó 107-es vagy a 112-es se-
gélyhívó számokon, vagy 
korábbi bűncselekményre 
utaló adat esetén névtele-
nül hívhatja a rendőrség 
által működtetett Telefon-
tanú ingyenes számát is: 
06-80-555-111.

ORFK  
Kommunikációs Szolgálat

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -52%
FA NYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -45%
AALLUU PPOORRTTÁÁLLOOKK ÉÉSS TTÉÉLLIIKKEERRTTEEKK
GARÁZSKAPUÉSTETŐABLAKÁRZUHANÁS!

Napvitorlák, napellenzők, zsalúziák (akár motoros is!)
Redőnyök, párkányok, takarólécek, kilincsek, beltéri ajtók
BONTÁS, BESZERELÉS, FALJAVÍTÁS GARANCIÁVAL

Az akció 2016.09.01-től 2016.10.15-ig érvényes.
Részletekről érdeklődjön személyesen! A képek illusztrációk.

F

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30. www.ema.hu

: 70/608-0808 | : erd@ema.hu

ÓRIÁSI NYITÁSI
AKCIÓ! OKTÓBER

15-IG!
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Érdi VSE–Tatabánya FC 0–1 (0–0)

Egy  nagy sorozat véget ért
Az NB III Nyugati csoportjának listavezetője, az 
Érdi VSE az „ezer sebből vérző”, egykor szebb 
napokat megélt Tatabánya FC csapatát fogad-
ta a kilencedik fordulóban. A hazaiak győzelmi 
sorozatuk folytatására, míg a vendégek megle-
petésre készültek.

Már az első percekben 
szembetűnő volt, hogy a ven-
dégek nem egy nagyarányú 
vereség elkerülésére készül-
tek, hanem komolyan gon-
dolták az érdi pontszerzést. 
Az első érdi kapura lövésre 
negyedórát kellett várni, ek-

kor Melczer Vilmos szabad-
rúgása alig szállt el a léc fe-
lett. A küzdelem főleg a me-
zőnyben folyt a két csapat 
között, a kapuk alig forogtak 
veszélyben. A hazai csapat 
játékából hiányzott az átütő 
erő, játékában sok volt a pon-

tatlanság, míg a vendégek 
várakozás felüli játékkal 
lepték meg a vendéglátókat. 
Sőt, kis híján a vezetést is 
megszerezték, de a hazai 
csapat szerencséjére a ven-
dégtámadó lesről talált az 
érdi kapuba.

A második félidőben to-
vább folytatódott a hazai 
csapat „szenvedése”. Játé-
kuk inkább erőlködésnek 
tűnt, mintsem a korábbi he-
tekben látott szellemes és 
eredményes csapatjáték-
nak. Ennek ellenére több 
gólszerzési lehetőséget is 
kialakítottak, de míg ezek a 
korábbi mérkőzéseken gólt 
eredményeztek, most rendre 
kimaradtak. A legnagyobb 
lehetőség Pintér Nikola 
előtt adódott, de első labda-
érintéséből közelről a kapu-
fára fejelte a labdát.

A tatabányaiak, látva a ha-
zaiak mérsékelt teljesítmé-
nyét, egyre bátrabban fut-
balloztak és már nemcsak a 
pontszerzés, hanem a győze-
lem megszerzésére mozgósí-
tották erejüket. Nem is ered-
ménytelenül, de ehhez kellett 

az érdi védelem hathatós 
közreműködése is. A 80. 
percben egy pontrúgást kö-
vetően Kertész Ferenc feles-
legesen mozdult ki kapujá-
ból, a beívelt labdát a védők 
rosszul találták el, így Kato-
na Attila a kapuba emelte a 
labdát (0–1). Az utolsó per-
cekben még lehetősége volt a 
vendéglátó csapatnak az 
egyenlítésre, de ezen a mér-
kőzésen semmi sem sikerült 
a listavezetőnek.

Nincs miért szégyenkez-
nie a hazai csapatnak. Nyolc 

mérkőzés után szakadt meg 
a veretlenségi sorozata és az 
eddigi szereplése jóval felül-
múlta a korábbi elvárásokat. 
Mindhárom, feljutásra is 
esélyes ellenfelét legyőzte a 
korábbi fordulókban, és ve-
resége ellenére továbbra is 
vezeti a bajnoki tabellát.

A tizedik fordulóban, októ-
ber 8-án, szombaton 15.00-
kor az Érdi VSE a második 
helyre előre lépő Csornai SE 
csapatát fogadja az Ercsi úti 
Sporttelepen.

n Harmat Jenő

MESTERMÉRLEG
Limperger Zsolt: Nagyon görcsösek voltunk. Nem tudtuk 
azt a játékot játszani, amit megszoktunk. Nagyon sok egyé-
ni hibát követtünk el a mérkőzés folyamán. Sokan önma-
gukhoz képest gyengébben játszottak. Ezen túl kell lép-
nünk. Jövő héten sokkal erősebb ellenféllel találkozunk, re-
mélhetőleg az itt elvesztett pontokat vissza tudjuk hozni.
P. nagy László: Gratulálok az Érd eddigi nagyszerű soroza-
tához. Sajnálom, hogy ezt mi szakítottuk meg. Ezt őszintén 
mondom, de nekünk nagyon kellett a pont, mert nehéz 
helyzetben vagyunk. Felkészültünk az Érdből. Mondtam a 
fiúknak: a fociban nincs tuti meccs. Megpróbáltunk megle-
petést okozni és ez most sikerült.

Az Érdi VSE veresége ellenére is vezeti a bajnoki tabellát

Közös mozgás, közös öröm

Diá ksportnap: Teleki–ÉRD 60–60
Ez a 60–60 jelen esetben nem eredmény, ha-
nem perc: kétszer egy órán át játszhattak ugyan-
is az Érd NB I-es női kézilabdacsapat játékosai 
ellen a Teleki iskola tanulói múlt pénteken, az 
európai diáksport napján.

Szeptember 30-án számta-
lan érdi diák sportolt, ha nem 
is együtt, de egy időben, és 
egy rendezvény égisze alatt: 
ekkor tartották ugyanis az 
európai diáksport napját.

A Magyar Diáksport Szö-
vetség már egy évtizede 
minden esztendőben meg-
hirdeti a magyar diáksport 
napját, és a hazai kezdemé-
nyezés alapján idén már 
számos európai országban 
is megrendezték ezt a sport-
napot. A jelentkező iskolák 
tanulói minden esztendőben 
annyi métert futnak, ahány 
évet éppen írunk (azaz idén 
2016-ot teljesítettek), ezen-
kívül csupán annyi volt a ki-
kötés, hogy a diákok 120 
percig valamilyen mozgá-
sos tevékenységet végezze-
nek. Az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskolában kézi-
labdával töltötték ezt a két 

órát, méghozzá nem is akár-
hogy.

– Ez a negyedik alkalom, 
hogy részt vettünk a sport-
napon. Korábban a futás 
mellett sorversenyeket, ké-
zilabda-mérkőzéseket szer-
veztünk, pingpongoztunk. 
Idén az ÉRD kézilabdacsa-
patának játékosait hívtuk 
meg, hogy sportoljanak 
együtt a gyerekekkel – 
mondta lapunknak Brindzik 
Zsuzsa testnevelés-tanárnő, 
hozzáfűzve: a Suli Kézilabda 
Utánpótlás Program (SKUP) 
keretében a diákok már 
megismerkedhettek ezzel a 
sportággal.

Az első órán az alsósok, a 
második órán a felsősök 
melegíthettek be és kézi-
labdázhattak eg yütt az 
ÉRD két felnőtt és három 
junior játékosával: Olivera 
Vukceviccsel, Takács Kit-

tivel, valamint Czirják Or-
solyával, Németh Patríci-
ával és Plesztovits Alexá-
val. A játékot Pádár Margó 
utánpótlásedző irányította, 
aki a SKUP keretében kézi-
labdát tanít a második-har-
madik évfolyamnak, és az 
órák mellett még szakkört 
is tart az érdeklődő gyere-
keknek. Márpedig érdeklő-
dőkből nincs hiány, sem a 

Telekiben, sem a többi isko-
lában.

– A SKUP-nak köszönhe-
tően az érdi gyerekek na-
gyon szeretik a kézilabdát, 
ezáltal az iskolákból sok te-
hetséges gyerek kerül ki, 
nem beszélve arról, hogy a 
felnőttek mérkőzéseire is 
szép számmal eljönnek a 
szüleikkel – mondta érdeklő-
désünkre Pádár Margó.

És hogy miért szeretnek ké-
zilabdázni a gyerekek? Ahogy 
egymás szavába vágva el-
mondták, azért, mert izgalmas 

és érdekes sport, ráadásul 
erősíti a csapatszellemet is.

Ennek gyakorlására most 
volt lehetőség: míg egy-egy 
csapat diák az ÉRD játékosai 
ellen játszott, a többiek han-
gosan szurkoltak, aztán pár 
gól (és perc) után a nézőkre 
kerültek a mezek. Nagy volt a 
kiabálás és az öröm egy-egy, 
a gyerekek által bedobott gól 
után, amit a lányok moso-
lyogva fogadtak – hiszen e 
mérkőzéseknek nem a nyerés 
volt a célja, hanem a közös 
mozgás, közös öröm. n Á. K.

Nagy volt a kiabálás és az öröm egy-egy, a gyerekek által bedobott gól után
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Sokat érő győzelem!
31–30-ra győzött az ÉRD női kézilabdacsapata az 
FTC-RailCargo Hungaria ellen az NB I 4. forduló-
jában! Szabó Edina gárdája tanítanivaló játékkal 
dolgozta le hátrányát s szerzett nagy skalpot.

Az első percekben a Fradi 
akarata érvényesült, az ÉRD 
ki nem kényszerített hibák-
ból került háromgólos hát-
rányba, de jól mutatja a csa-
pategységet, hogy az első öt 
hazai gólt öt különböző játé-
kos lőtte (Fekete Bozsana, 

Katarina Krpezs-Slezák, 
Mariama Signaté, Mireya-
González és Klivinyi Kin-
ga), ám a Nerea Pena vezet-
te vendégek 10–5-re léptek 
meg. Aztán az ÉRD faragott 
hátrányából, s – köszönhető-
en Krpezs-Slezák zsinórban 

szerzett négy góljának – is-
mét nyílttá vált a meccs (14–
15). A félidő hajráját jobban 
bírták Elek Gábor lányai, s a 
negyedórás pihenőre négy-
gólos előnnyel vonultak.

A térfélcsere után Mireya 
González kétszer is kipók-
hálózta a kaput, sőt, a máso-
dik félidő első 13 percében 
negyedik gólját lőtte, amivel 
23–24-re jött fel Szabó Edina 
együttese. Aztán Larissa 
Araújo 47. percben ejtett 
góljával már az ÉRD-nél volt 
az előny (26–25), s Barján 
Bianka és Klivinyi Kinga 
góljaival a hajráig előnyben 
volt az ÉRD. Majd három 
perccel a vége előtt Schatzl 
Nadine egészpályás, üres 
kapus góljával ismét a Fradi 
vezetett, de nem volt vége, a 
meccs utolsó négy góljából 
csak egyet lőtt a Fradi 
(Schatzl), míg Katarina 
Krpezs-Slezák háromszor is 
bevette Szikora Melinda 
kapuját, ezzel pedig az ÉRD 
31–30-ra legyőzte a Ferenc-
várost – története során má-
sodszor.

„Gratulálok az Érdnek. 
Nagyon figyelmesen játszot-

tak a második félidőben, saj-
nos egy góllal felülmúltak 
minket, de egy kiélezett 
meccs volt. Nagyon jó néző-
közönség állt az ÉRD mö-
gött, sajnos a mieink annyi-
ra nem hallatszódtak” – nyi-
latkozta a meccs utáni sajtó-
tájékoztatón a korábbi érdi, 
Schatzl Nadine.

„Nagyon nehéz mérkőzés-
re számítottunk a Fradi el-
len, de azért itthon extra 
erős az ÉRD a szurkolókkal 
és az egész atmoszférával 

együtt. Nagyon büszke va-
gyok a csapatra, mert nem 
adtuk fel egyszer sem, pedig 
azért futnunk kellett a Fradi 
után. Az viszont a mi javunk-
ra szolgált, hogy sosem ad-
tuk fel és csapatként együtt 
küzdöttünk, és a szurkolók 
is kiszurkolták belőlünk a 
győzelmet. Köszönjük nekik 
is, hogy mindig mindenhova 
jönnek velünk, mert fantasz-
tikusak” – fogalmazott Ja-
nurik Kinga.

n Domonkos Bálint

MESTERMÉRLEG
szabó Edina: – Nagyon örülünk a győzelemnek, valóban 
egy jó, izgalmas mérkőzés volt, a küzdelem dominált. A lá-
nyok hősiesen küzdöttek, Janurik Kinga teljesítménye egé-
szen fantasztikus volt. Nehéz feladat volt fizikailag a végén 
a rengeteg hibával küzdeni, de amikor kellett, akkor valaki 
hozzá tudott tenni. Gratulálok mindkét csapatnak, s ter-
mészetesen köszönjük az érdi nézőknek, akik fantasztikus 
hangulatot teremtettek, azt hiszem, ma ők sem akartak 
veszíteni.
Elek Gábor: – Gratulálok az ÉRD-nek. A második félidőben 
mutatott játéka alapján megérdemelt győzelmet aratott, 
Janurik Kinga remekül védett, a mezőny legjobbjának bizo-
nyult. Ennyi ilyen rossz támadásbefejezéssel egy ilyen csa-
pat ellen nem lehet mérkőzést nyerni, ezzel párhuzamosan 
az ÉRD nagyon könnyen tudott gólokat lőni a második fél-
időben. Egy nagyszerű mérkőzés volt, kívülállóként bizto-
san élveztem volna, így kevésbé.

Janurik Kinga remekül védett

Fel nőnének a feladathoz
A mezőny egyik legfiatalabb csapatával vágott 
neki a Delta RSE Érd az idei röplabda országos ser-
dülő bajnokságnak. Az első fordulóban a Miskolc 
ellen győzelemnek is örülhettek az érdi palánták.

Nyíregyháza látta vendé-
gül a Szalayné Sebők Éva 
országos serdülő bajnokság 
érdi érdekeltségű csoportjá-
nak résztvevőit szombaton. 
A házigazda Nyíregyházi 
Sportcentrumon kívül a mis-
kolci és a kecskeméti sport-
iskola, továbbá a Delta RSE 
Érd mérkőzött meg egymás-
sal. Városunk utánpótlás-
nevelő klubjából mindössze 
három játékos van ideális 
korban idén a serdülők közti 
szerepléshez, a gárda többi 
tagja inkább még a gyermek 
korcsoportnak felel meg. En-
nek ellenére Dömötör-Mát-
rai Beáta vezetőedző a cso-
portból való továbbjutást, 
vagyis az első két hely egyi-
kének elérését tűzte ki célul 
a szezon kezdetekor.

Az első mérkőzésén jól 
kezdett az Érd és meg is 
nyerte az első szettet a KESI 
ellen. A kecskemétiek azon-
ban egyenlítettek, majd for-
dítottak, s végül 3:1-re nyer-
tek. A második találkozón a 

házigazda volt az ellenfél. A 
nyírségiek számos korosztá-
lyos válogatott röplabdázó-
val rendelkeznek, az erőfölé-
nyük a papírformát igazolta 
és 3:0-s sikert könyvelhettek 
el. A játéknap utolsó érdi vo-
natkozású párharcának pi-
henés nélkül vágott neki a 
Delta. A miskolciak elleni 
első felvonásban még döcö-
gött kissé a játékunk, azután 
folyamatos javulás volt ész-
lelhető, és ennek meg is lett 
az eredménye, 3:0-ra győz-
tek Tombor Boriék.

– Annak ellenére, hogy jó-
val fiatalabbakkal álltunk 
ki, mint a mezőny többi 
résztvevője, zömében nem 
játszottunk alárendelt sze-
repet. A kecskemétiek ellen 
legközelebb nyernünk kell, 
ha tovább akarunk jutni, 
amire szerintem van reális 
esélyünk” – értékelt Dömö-
tör-Mátrai Beáta.

Az OSB második forduló-
ja október 29-én lesz Mis-
kolcon. n PEcsuvácz PétEr
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A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, sze-
rető gazdájára, új családra 
lel. Arra biztatunk minden 
kedves gazdijelöltet, válasz-
szon magának olyan ked-
vencet, akinek befogadásá-
val még egy életnek ad lehe-
tőséget, hiszen a helyére 
újabb rászoruló kerülhet. 
Semmi sem ér fel egy sokat 
szenvedett kutya vagy cica 
hálájával, szeretetünket 
százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Koba-
kot vagy Monit, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány 
munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi 

gazdikeresőt pedig megta-
lálja a www.siriusalapit-
vany.hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány, Érd. 

Adószám:  
18707379-1-13,  

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949- 

49521015.

Gaz  dikereső

Kobak kedves, szeretetéhes, 4 év 
körüli, kistestű, ivartalanított kan, 
pekingi keverék. Idős gazdája be-
tegsége miatt került a gondozá-
sunkba. Benti tartásra ajánljuk, 
szuka kutyákkal jó a viszonya

Moni nagyon kedves, nagytes-
tű, 2,5 éves, ivartalanított keve-
rék szuka. Kertes házban érezné 
jól magát, ideális családi ked-
venc. Más kutyákkal is jól kijön

APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

médiatanácsadó
Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalko-
zók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amitkínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatok ellátására, kérjük, juttassa el fényképes szakmai önélet-
rajzát az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

Csak
nálunk!

Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Az akció október 1–31-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön

üzletünkben!
Egészségpénztári kártya 

elfogadó hely.elfogadó hely.
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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészetimunkák: palántázó, árumozgató,

komissiózó (Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Címkéző, komissiózó (Szigetszentmiklós)

• Árufeltöltő, pénztáros (időszakosmunka - többhelyszín)

• Szakképzett eladó, pék, hentes (többhelyszín)

Munkavégzéskörülményei: •Hosszú távú- ill. rendsze-
res, de időszakosmunkalehetőség •Munkaidő, heti 40óra
(egyesmunkakörökben részmunkaidő lehetséges)
•Munkába szállítás, vagymunkába járás támogatása
Előnyt jelent:Apályázottmunkakörhöz kapcsolható
munkatapasztalat, releváns végzettség

Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366- 39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk. 40
00
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!
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Érden gazdasági övezetű, 750
nm-es telek tulajdonostól ela-
dó. 06-30/210-11-61.

HÁZTARTÁS

Ciao sötétkék 70x65x25-ös bő-
rőnd 15.000,-Ft; Pataky-féle
nagy kacsasütő tál új 6.000,-Ft;
DeLonghi fritőz új 25.000,-Ft.
06-30/570-69-61.

INGATLAN

Életjáradékért ingatlant vásárol-
nék. Minden megoldás érdekel.
06-30/9-515-1-07.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

40
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

AUTÓ/MOTOR

Ingyen lakhatásért cserébe idő-
sebb személy gondozását és
házkörüli munkákban kérnénk
segítséget. 06-23/367-590, 06-
30/643-2820.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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Az érdi lakótelepen négy emele-
tes tömbben 4. emeleti, 53 nm-
es lakás albérletbe kiadó. Tele-
fon: 06-30/498-03-36.

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 45E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

Érd központjában szoba, konyha,
fürdő (minigarzon) 65e Ft (re-
zsivel). 06-20/328-88-86.

Kiadó külön bejáratú kis szoba-
konyha, 1 személy részére. Te-
lefon: 06-23/375-585

EGÉSZSÉG

Fogyás éhezés, és mozgás nélkül.
Próbálja ki, a forradalmian új
termékünket!
www.blaci.sevenpoint2.com

ÁLLAT - NÖVÉNY

Állatorvos-házhozjáró. Érden.
Főleg kutyák részére: védőoltá-
sok, gyógykezelések stb. Tele-
fon: 06-20-2166-979.

ALBÉRLET KERESÉS

GYÜMÖLCSLÉ
ÉSLEKVÁRVÁSÁR!
100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!
Dédanyáink recepteje alapján

Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fInoMGYuMoLCSLE.hu

40
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Érd és környékén 30-40 m2-es,
összkomfortos KIADÓ lakást/
kisházat keresek rezsivel együtt
max. 60.000,- Ft-ért. Telefon:
06-20/220-1783

VÁLLALKOZÁS

Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-943-5803,

06-30-725-5374 40
58

82

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

38
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

38
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07

40
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

38
92

78

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 40
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

39
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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat, teljes

hagyatékot, varrógépeket, szerszámokat.
T.: 70/946-00-29

robertosilverkft@gmail.com

38
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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
palatető felújítás (bontás nélkül
is), beázás és viharkár elhárítá-
sát legolcsóbban vállalom. Te-
lefon: 0630/566-90-51

BÚTOR

Régi bútorokat, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolok. Telefon: 06-
70/278-86-34.

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43; 06-
20/231-85-51.

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Takarítást vállalunk 10%-os éves
kedvezménnyel közületeknek
is! Nyugdíjasoknak 27% ked-
vezmény. 06-30/318-21-73.

Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

396969

ANTENNASZERELÉS–KÁBELTVJAVÍTÁS
06-30/9545-174
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Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Ne várjon tavaszig, fizessen
nettó áron most! 20/318-8142.

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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e esü
OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

40
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Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul Érden

Október 08-án.

06-30-948-26-46
Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám:

E-000160/2014/A001
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A Westbridge Kft. az Illés Logistics Zrt.
nemzetközi cégcsoport tagjaként veszélyes
áruk közúti szállítmányozását végzi.

Ha szeretnél részt venni az egyik legjelentősebbhazai logisztikai vállalatmunkájában és szívesen
csatlakoznál egy dinamikusan fejlődő csapathoz pályázdmeg nyitott pozícióinkat!

Autószerelő
Főbb feladatok:
• járművek műszaki állapotának ellenőrzése
• járműveken kisebb javítások elvégzése
• raktárkezelés, készletezés
• anyagbeszerzés
• gumicsere, gumijavítás
• meghibásodott gépjárművek mentése (ügyeleti rendszerben)
Elvárások:
• hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat
• középfokú végzettség
• pontosság, precizitás
• szervezőkészség
• megbízhatóság
• problémamegoldó képesség
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• C E kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Jó hangulatú, dinamikus csapat
• Stabil vállalati háttér
• Továbbképzési lehetőségek
Munkavégzés helye: Érd

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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OKTATÁS
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„ Az életbenminden, könnyedén
és örömmel érkezik el hozzám”
Access Bars tanfolyam
október 8-án 9-17-ig
ÉÉÉrddd HHHiiivatalllnokkk úúút 42.
Pánti Katalin
Access Bars Facilitátor
Tel:+36209459490, e-mail: masszazserd@gmail.com

Matematika, fizika korrepetálást
vállalok. Elsősorban 7. és 8. osz-
tályos tanulók jelentkezését vá-
rom, akiket érettségiig kísérhe-
tek. Házhoz megyek. Első óra
ingyenes. 06-70/9-410-775.

Német, Angol oktatást vállalok.
Telefon: 30/592-9164.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Érd parkvárosi zöldség-gyümölcs üzletünkbe
dolgozni akaró, megbizható, munkájára igényes
szakképzett eladókat felveszünk.
Önéletrajzokat a következő e-mail cimre kérjük:
eladotfelvesszunk@gmail.com

06-30/5- 972-999
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
kozmetikus, fodrászésműkörmös
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 40
56

95

Takarítónő: érdi magánklinikára,
napi 4 órás munkára, hajnali
kezdéssel, nem dohányzó mun-
katársat keresünk. Telefon: 06-
30/790-04-58 hétköznapokon
8-15-ig.

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-3095370,
aerometal@gmail.com

Gumiszervízbe munkatársat ke-
resünk, Érden. T: 20/99-66-393.

VEGYES

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.

Akác vagy vegyes tűzifa szállítás-
sal eladó, méteres szálakban.
06-20-525-7602

Erdészeti tűzifa kiárusítás: akác,
tölgy 11500 Ft/erdei m3-től
(1x1x1,70) 06-30-319-8243

Eladó Petrof páncéltőkés pianínó,
fix 200.000,- Ft-ért újszerű álla-
potban. 06-23/368-161.

ÁLLÁST KERES

Friss nyugdíjas technikus elfog-
laltságot keres jogosítvánnyal,
gyakorlattal. Sokféle dolog ér-
dekel. 06-20/927-5520

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

TELEK

Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;  
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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Futás a Fészekért

Jót ékony testmozgás a gáton
Száznyolcvannégyen regisztráltak és vettek 
részt a Fészek egyesület szombati jótékonysági 
futásán, amelyen 264 ezer 260 forint gyűlt össze 
a krízishelyzetben lévő gyerekek javára.

Második alkalommal ren-
dezte meg jótékonysági futá-
sát a Fészek Gyermekvédő 
Egyesület. Az érdi gátnál 
tartott jó hangulatú szomba-
ti rendezvényen a futás mel-
lett különféle programokkal 
várták a családokat. A fu-
tóknak Bartos Dávid Iron-

man-triatlonista tartott ze-
nés bemelegítést, akik a re-
gisztrációt követően indul-
hattak el a gáton.

– Szeretnénk hagyományt 
teremteni ezzel a rendez-
vénnyel. Nagy örömünkre 
nemcsak futni jöttek el na-
gyon sokan, hanem segíteni 

a program lebonyolításában 
is: egy budapesti fordítóiro-
da tizennégy munkatársa 
segített felállítani a sátrat, 
regisztrálni a futókat – 
mondta lapunknak Kisné-
met Dávidné Irma, a Fé-
szek átmeneti gyermekott-
honának vezetője.

Az 1993 óta működő Fé-
szek egyesületnek országos 
lefedettségű nevelőszülői 
hálózata van, amelyben 
százhatvan család négyszáz 
gyermeket nevel. Tizennégy 
férőhelyes érdi otthonukban 
a városban és a környező te-
lepüléseken élő, krízishely-
zetbe került gyermekeket 
fogadnak, 1999 óta hatszáz 
gyermek fordult meg az érdi 
intézményben. A jótékonysá-
gi futásból befolyt adomá-
nyok ahhoz járulnak hozzá, 
hogy e gyerekeknek minél 
színesebb programokat tud-
jon biztosítani az egyesület.

Ahogy tavaly, úgy idén is 
az esemény vendége volt 
Szekeres Adrienn énekesnő, 
aki ebben az esztendőben 
rajthoz is állt. Mint lapunk-
nak elmondta, két éve figyeli 

a Fészek egyesületben vég-
zett munkát, és nagyon fon-
tosnak tartja azt a munkát, 
amit a nehéz helyzetbe ke-
rült családok megsegítésére 
végeznek.

– Nem mindenkinek adat-
nak meg az ideális családi 
körülmények, holott nagyon 
fontos, hogy a gyerekek 
megfelelő testi, lelki, érzelmi 
támogatást kapjanak. A Fé-
szek egyesület ennek érde-
kében munkálkodik, amiért 
minden elismerést megérde-
mel – mondta az énekesnő.

A jótékonysági futáson két 
maratonfutó olimpikonunk 
is részt vett: Erdélyi Zsófia 
és Csere Gáspár.

A futókat Simó Károly al-
polgármester (Fidesz–
KDNP) is köszöntötte, aki 
úgy fogalmazott: nemcsak a 
rendezvény célja jó, hanem 
az eszköze is.

– Aki fut, az tudja: a futás 
nemcsak a testet formálja, 
hanem a jellemet, az akara-
tot is. A Fészek egyesületben 
amellett, hogy csodát művel-
nek a mindennapokban – 
amiért köszönet illeti őket –, 
rendszeresen futnak a gye-
rekekkel, és ezzel nemcsak a 
testüket edzik, hanem a jel-
lemüket, akaratukat is for-
málják – hangsúlyozta Simó 
Károly. 

n ÁdÁm KatalinVolt, aki csak egy kilométert vállalt, de akadt, aki tizennégyet is

A lényeg nem a táv volt, hanem, hogy együtt, jó célért mozduljanak 
meg az emberek
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